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 ملخص الدراسة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله  وحههب  
 .  أمجعني

 ة نقدية".عقدي فهذه رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة، وهي بعنوان "سفر يشوع دراسة
نقهديا  و سفر يشوع مه  أههأ أسهفار العههد القهدب النبويهة والتاركيهة، وههان املهنهل يف الرسهالة  ليليها   ويُعد  

 يف حال الرد.
 واشتملت الرسالة على مقدمة، ومتهيد، ومخسة فصول، وخامتة.

 بي نُت يف املقدمة أسباب اختيار املوضوع، وأمهيت ، ومنهل الدراسة، وخطة البهث.
 واشتمل التمهيد على نبذة خمتصرة ع  أمساء اليهود، وتاركهأ.

 فهي :وأما الفصول اخلمسة 
 الفصل األوَّل : التَّعريف بيشوع وبسفره ، واشتمل على مبهثني .
 مباحث . أربعةالفصل الثَّاين : املسائل العقدية يف سفر يشوع ، واشتمل على 

  سفر يشوع على أخال  اليهود ، واشتمل على مبهثني .الفصل الثَّالث : أثر العقيدة اليهودي ة يف
 . الفصل الرَّابع : عالقة اليهود باملخالفني يف ضوء العقيدة اليهودي ة يف سفر يشوع ، واشتمل على مبهثني

 الفصل اخلامس : أرض امليعاد يف ضوء العقيدة اليهودي ة يف سفر يشوع واشتمل على مبهثني .
 .والفهارس ،على نتائل البهث والتوحياتتملت شا، و اخلامتة مث 

وتظهر أمهية سفر يشوع هون  يصهف مرحلهة انتقهال اليههود مه  الذلهة والتيه  ة  القهوة والتماهني، وةنشهاء 
هه للتطبيهها العملههي األول لتهقيهها الوعههد بههامتال   ارهههائأ أول دولههة مسههتقلة لليهههود، ويعتهه  سههفر يشههوع  و ج 

لدى اليهود ة  اليوم يف هيفية التعامهل مهع املخهالف، ويعته  الت يهر الشهرعي  أرض امليعاد، ومازال هو املعتمد
 الذي يستند ةلي  اليهود لصبغ جرائمهأ وعمليات اإلبادة اليت يقومون هبا بالصبغة الربانية الشرعية.
ا ، وفيه  وميا  أن ياون ) سفر يشوع (  و ج ا لوحف حهال اليههود عقهديوا واجتماعيوها وأخالقيوها وماديوه

 تتجل ى الش خصيَّة اليهودي ة بشّت  جوانبها .
 المشرف الطالب

 عبداهلل علي مسك أ.د. ب  ناحر القهطاين عبداهلل
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 شكر وتقدير

 ،مها قههال العبههد وهلنها لههك عبههد لهك احلمههد يها مهه  هههو للهمهد أهههل، أهههل الثنهاء وا ههد، أحهها  
لهك احلمهد مه   ليهل  ،لك احلمد م  فقهري يطلهب انها  ،لك احلمد م  ضعيف يطلب نصرتك

ومها خفنها   ،ومها رجونها  ةال ثقهة فيهك ،لك احلمد ما دعونا  ةال حس  ظ  بك ، يطلب عأ  
ينبغههي وهمهها  ،اللهههأ لههك احلمههد همهها أنههت أهلهه  ووليهه  ،ةال تصههديقا  بوعههد  ووعيههد  فلههك احلمههد

 ،وال ينقطههههع آخههههره ،اللهههههأ لههههك احلمههههد أههههدا  ال ينفههههد أولهههه  ،جلههههالل وجهههههك وعظههههيأ سههههلطانك

ہ ہ  ہ ھ    ھ ھ ھ ے ے ژ واحلمهههههههههههد هلل القائهههههههههههل يف حماهههههههههههأ تنأيلههههههههههه : 

له  وحههب  آوعلهى  ،وحفوت  م  خلقه ، والصالة والسالم على نبي  وخليل  [٩١]النمل:  ژۓ
 .وم  تبعهأ بإحسان ة  يوم الدي 

 أما بعد:
مه  ال  على ما يس ر يل م  ةمتام ههذا البههث، ومها أرشهدين ةليه  هلل أو   واحلمد والثناء فالشار

أن ينفههههع بهههه   سههههبهان  ، فأسههههأل   لههههك، وجعلههههك بهههه  أسههههلك سههههبيل العلههههأ الوسههههائل املعينههههة علههههى
 وقارئ .  هاتب

علههى  احرحهه  الهذي والههدي   مله  أوحههاين ررب بهه اهأ واإلحسهان ةلههيهأ: ار والثنههاءمث أُثهك بالش هه
تعلمته  تعليمي وةحلهاقي برههب التعلهيأ، حهّت وحهلت لهذه الدرجهة، وأسهال اهلل أن ياهون ههل مها 

ورزقهههك بر هههها، فاهههأ أحههها تك  اهللوالهههدف حفظهههها  الشهههارب وأخههه   ، ماوأجنأتههه  يف ميهههأان حسهههناه
ي، وهانههت تتطلههع باههل لفههة ة  هههذه بههدعواها وتوجيهاههها، وهههأ تعبههت ألجلههي، وهههأ ألههت مه هه
 ها.اللهظة، اليت أسأل اهلل أن يقر  عينها هبا وال كي ب ظن  

ا يف مسهاندف، ومهد  يهد العهون يل،  ةبقي  وال أنسى  عهائليت، نه اس حيهاف الهذي  ل يهألوا جههد 
 فاانوا خري معني يل ومساند.

هههولههه  أنسهههى  احلهههافمح رأههه  اهلل  الهههدهتور حممهههد عبهههد ،ار  لاهههأ الشهههيت واألسهههتا  واملهههررببالش 
ضهل هبهرية فلقهد هانهت له  يهد ف توفَّهاه اهلل ،الهذي  ،وأسان  فسيح جناته  وأعلهى درجته  يف عليهني

أسههأل املههو  سههبهان  أن يُغههد  عليهه   ،بعههد فضههل اهلل يف  ههاوز حههعوبات اعيضههت  ريقههي علههيَّ 
 أن جيعل اجلنة مثواه.و عيأ يف ق ه الن  
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، ملا تفض ل به  مه  احلميد مسك علي عبدعبداهلل أستا ي الدهتور: شيخي و ل ُياالوالشار 
سهههه  خلهههها قههههد قابههههل هههههل  لههههك ح، و و ملهههه  هثههههرة مراجعههههاف اإلشههههراف علههههى رسههههاليت وتههههوجيهي

 .يف عاله أن جيأي  عك خري اجلأاء أسأل اهلل جل   ،ول  بعد اهلل الفضل يف ةمتام حثي ،وتواضع
، الهذي أتهايل يل شهرف قسأ العقيدةوالشار موحول ة  جامعة أم القرى، وأخ   بالشار 

 هذا العمل.
 .والثناء والدعاء جأيل الشارلأ مك مجيعا  و 

 ؤالء أقول:ولالا ه
 ولههههههههههو أنههههههههههك أوتيههههههههههت هههههههههههل بالاههههههههههة  

 
 

 وأفنيهههههههههُت حهههههههههر النطههههههههها يف الهههههههههنظأ والنثهههههههههر 
 ملههههههها هنهههههههت بعهههههههد القهههههههول ةال مقصهههههههر ا 

 
 

 (1)ومعيف هههههها بههههههالعجأ عهههههه  واجههههههب الشههههههار 
  

 

                                 
 .1/42ة  الديار املصرية:  النجديةحادي األظعان   (1)

http://kotob.has.it



 نقديةسفر يشوع دراسة عقدية  
6 

مة
ّ
 املقد

بهان  ، أأههده سههموجههود ومشلههت رأتهه  هههل   ،حامتهه  الوجههود احلمههد هلل الواحههد املعبههود، عههأَّ 
،  وحههده ال شههريك لهه  الغفههور الههودود، وأشهههد أن ال ةلهه  ةال اهللوأشههاره وهههو باههل لسههان حممههود

وسهلأ حهلى اهلل ، احملمهود، واللهواء املعقهود ، حاحب املقهامهلل ورسول دا  عبد انبينا حممَّ  وأشهد أنَّ 
 .بإحسان ة  يوم اخللودوالتابعني وم  تبعهأ علي  وعلى آل  وأحهاب  وبار  

 :أما بعد
  ،وسههيبقى حههّت تقههوم السههاعة ،ليهههودي بههدأ منههذ بههأوس فجههر اإلسههالمالصههراع اإلسههالمي ا فههإنَّ 

 (1)بلفههههههورولاهههههه  بعهههههد وعهههههد  ،همههههها أخههههه  بههههههذلك الصهههههاد  املصهههههدو  حههههههلى اهلل عليههههه  وسهههههلأ
بغ هههذه مرحلههة جديههدة مهه  مراحههل الصههراع اإلسههالمي اليهههودي، والههذي ُحهه تبههدأ ،م1112عههام

يههههود ة  حهههراع عهههررب ةسهههرائيلي، وكرجهههوا الاملهههرة بصهههبغة قوميهههة ليضهههيا الصهههراع التهههاركي بهههدهاء 
 ناإلسههالم مهه  دائههرة الصهههراع والههذي هههو القهههوة الههيت مياهه  أن توقهههف متههدد اليهههود، وال يسهههتطيعو 

 حول  احلقيقية. ة ا قام على أ الوقوف أمام 
ه ،فبدأ الصراع العررب اإلسهرائيلي  ال دولهة ةسهرائيل والهذي المهس أرض الواقهع منهذ بدايهة تش 

                                 
الههيت أحههبهت  ويتنغهههاميف  1121يوليههو  42 يفولههد آرثههر جههيمس بلفههور  ،رثههر جههيمس بلفههور سياسههي بريطههاينآ  (1)

وبعههد أن أ ههى دراسههت  األوليههة الههيت درس فيههها تعههاليأ العهههد القههدب،  ،أسههاتلنداوتقههع يف  لوثيههانتعههرف اليههوم باسههأ 
 1194 يوليهو 11م   بريطانياتو  رئاسة الوزارة يف  ،بإجنليا هام يدجوجامعة   ةيتونية أهمل دراسات  العليا يف هل

اشهتهر  ،ديفيد لويهد جهورجيف حاومة  1111ة   1111. عمل أيضا  وزيرا  للخارجية م  1192 ديسم  2ة  
 .فلسطنيالذي ن  على دعأ بريطانيا إلنشاء و   قومي لليهود يف  وعد بلفوربإعطاء 

لانهه  عههاد ة   1111واههادر حاومههة لويههد جههورج عههام  ألهثههر مهه  عشههري  عامهها ، حههأب احملههافظنيتههأعأ بلفههور 
( يف حاومهههة احملهههافظني 1141 - 1142ملهههدة اربهههع سهههنوات مههه  ) جملهههس اللهههورداتماتبههه  وشهههغل منصهههب رئهههيس 

 عاما . 14ع  عمر يناهأ اله  1199برئاسة ستانلي بالدوي . وتويف آرثر بلفور يف عام 
الش هههههرو  ، مصهههههر ، الطَّبعهههههة  اليههههههود واليهودي ههههة والصههههههيوني ة ، د. عبهههههد الوههههههاب املسههههريي ، دارينظههههر: موسهههههوعة 

 ( ، واملوسوعة احلر ة ويايبيديا . 449ه  4/411م )  4919،  السَّادسة
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ة اليههههههود يف م علهههههى األراضهههههي الفلسهههههطينية، وارتاهههههأ اخلهههههالف أساسههههها  حهههههول أحقي ههههه1121عهههههام 
علهى يههود يف  لهك الاالستيالء على أرض فلسطني وةقامة دولتهأ القومية علهى أرضهها، ويعتمهد 

 الوعد اإللي يف أسفارهأ.
ة اهلل يف ههذه احليهاة الهدنيا بقيهام الصهراع بهني احلها والبا هل ة  قيهام لسن   وما  لك ةال امتداد  

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) قههال تعهها : ،السهاعة، واحلهها وال شههك يتمثهل يف اإلسههالم

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

چ چ ) :وقهههههههههههال تعههههههههههها  ،[11]آل عمهههههههههههران:(  ک ک ک ک گ گ گ

وقهههال  ،[9]املائهههدة:(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  
(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) تعهههها :

   [12]آل عمران:
 النهاس عهداوة للمسهلمني ههأ اليههود قهال تعها : وأشهد   ،اإلسهالم ما كالففيالبا ل يتمثل و 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

  [14]املائدة:(   ې ى ى ائ ائ
ڀ ) الالههأ قههال تعهها : فههود، وهههأ حمر  ملاههر واحليلههة والتمههر  اد اوهههأ علههى مههدى تههاركهأ رو  

  وهههههأ قتلههههة األنبيههههاء قههههال تعهههها : ،[21]النسههههاء:(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
]آل (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

پ پ پ ڀ ) بهههل وههههأ مههه  زعمهههاء اإلسهههاءة للهههذات اإلليهههة فقهههد قهههالوا: ،[114عمهههران:

(  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ): وقهههههههههههههههههههههههههههههههههالوا [111عمهههههههههههههههههههههههههههههههههران:]آل (   ڀ ڀ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) وقههههالوا: ،[12]املائههههدة:

 .[111]البقرة:(   ڭ ڭ

النههاس عههداوة ل سههالم وأهلهه ، والتههاريت والواقههع يشهههدان بههذلك، ومهها حههال  ومبهها أ ههأ أشههد   
اليهود يف فلسطني ةال خري شهاهد علهى العهداء التهاركي بهني املسهلمني واليههود، بهل الواقهع يشههد 

ض لها املسهلمون ويقهودون دفتهها مبؤسسهاهأ السهرية يهود يتأعمون الجمة الشرسة اليت يتعر  الأن 
مون هههل مهها مهه  شههأن  اإلسههاءة ل سههالم، يههؤزهأ يف  لههك أزا  حاخامههاهأ والههذي  ويههدع والعلني ههة،
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فيهههها مههه  الوعههد اإللهههي املأعهههوم بهههأرض امليعهههاد  يعتمههدون يف ههههل  لهههك علهههى هتههبهأ املقدسهههة ومههها
 املسلمون العدة  اهبة هذا العدوان السافر.  وتعبيد الناس لأ، فاان لأاما  أن يعد  

 ههذبا  علينها  س لهب  م  أهأ جماهبة العدو معرفة عقيدته  ولغته  وماهام  قوته  لاهيال يُ  حيث ةنَّ و 
أ زيهد بهه  ثابههت السهريانية بههأمر رسهول اهلل حههلى اهلل عليهه  ، وقهد تعل ههمه  عههداوة وبغضههاء كفههي مها

 وسلأ ليهذر مارهأ وخديعتهأ.
بههل  ،كنهها املعاحههروالعههداء بههني اإلسههالم واليهوديههة لههيس فقههج منههذ بههأوس فجههر اإلسههالم ة  تار 

يههههههود يف السهههههيمتد ة  آخهههههر الأمهههههان حيهههههث تصهههههد  نبهههههوة نبينههههها حهههههلى اهلل عليههههه  وسهههههلأ بقتهههههال 
 الأمان. آخر

ر علههههى  الههههب الدراسههههات العليهههها يف مرحلههههة املاجسههههتري اختيههههار موضههههوع وملهههها هههههان مهههه  املقههههر  
مسهههك  عبهههداهلل علهههي عبداحلميهههد أسهههتا ي الفاضهههل األسهههتا  الهههدهتور/ فقهههد أشهههار علهههيَّ  ،للبههههث

أحهههد أههههأ أسهههفارهأ النبويهههة والتاركيهههة  والهههذي يعهههد   ،بدراسهههة سهههفر يشهههوع دراسهههة عقديهههة نقديهههة
فيمهها يتعلهها بعالقههتهأ مههع خمههالفيهأ واألراضههي الههيت تتلو هها وفيمهها يتعلهها بههأرض امليعههاد،  خاحَّههةو 

ندهأ وهو تاي فية تاركية هامة م  تاريت اليهود، حيث يعت  املؤسس لسياسة فتح البلدان ع
هونهه  ميثههل تههاركهأ بعههد مرحلههة االستضههعاف مهه    ،مهها يأعمههونهوبدايههة املنطلهها حلامهههأ للعههال  

الفراعنهههة مث زمههه  التيههه  لتبهههدأ مرحلهههة القهههوة والسهههيطرة والفتوحهههات لليههههود، فنجهههد أن ههههذا السهههفر 
ويعت  سفر يشوع التطبيا العملي للوعد  ،يؤسس سياسة فتههأ للبلدان وتعاملهأ مع خمالفيهأ

وعليهههه  يعتمههههدون يف ت يههههر جمههههازرهأ وجههههرائمهأ وحههههبغها  ،اإللههههي املأعههههوم بههههامتال  أرض امليعههههاد
 .بالصبغة الشرعية

شههعوب ارتبا هها  بتعههاليأ أسههفارهأ وتههاركهأ، وأمههورهأ السياسههية ال تاههاد المهه  أهثههر  واليهههود
 .(1)تنفك ع   لك

                                 
ميمجهو التهوراة نبتهت نبتهة الانهيس أو الانيسهت  ي  لك الانيست : وهو اسأ ملعبد اليهود هما احطلح عل فم   (1)

يف أيام السيب يف بابل، ة  بعد أن أمسى اليال خرابا ، والشعب مشتتا ، مست احلاجهة ة  أمانهة للعبهادة، وتلقهي 
أو جملههس  إلسههرائيليارشههادات الاهنههة، فسههميت تلههك األمانههة بههالانيس، وأحههبح هههذا االسههأ يطلهها علههى ال ملههان ا

 .992ص .نويهض لعجاجالتلمودية  احهيون، نصوحها، رموزها، أحول حاماء وهوالتبروتالنواب. 
= 

http://kotob.has.it



 نقديةسفر يشوع دراسة عقدية  
9 

 املوضوع :أسباب اختيار 
 .ونقدا   االهتمام بدراسة األديان وهتبها املقدسة عرضا  االستجابة لتوج  القسأ املبار  يف  .1
وهونه  يعته   .عقيهدة وشهريعة وأخالقها   ،وحهديثا   قهدميا   :أمهية سفر يشوع يف احلياة اليهوديهة .4

 م  أهأ  أسفار اليهود التَّاركي ة والن بوي ة .

 سههالميإل، مههع اسههتمرار حالههة الصههراع اوحههديثا   خطههر اليهههود علههى اإلسههالم وأهلهه ، قههدميا   .9
 .يهوديال

والهيت متثهل بدايهة مرحلهة  والهيت تناولها سهفر يشهوع مه  تهاريت اليههودهمهة املتاركيهة الرحلة امل .2
 القوة بعد مرحلة االستضعاف وسنوات التي .

 البلدان.فتح وسياستهأ يف  ،مع خمالفيهأ تهأسياسلليهود ع شرا يُ  هون سفر يشوع .2

 يف الوعد اإللي املأعوم ألرض امليعاد. على سفر يشوع اليهود اعتماد .1

 هثريا  يف  ديد أرض امليعاد. على سفر يشوعاليهود  اعتماد .7

 .ع  تاركهأ أن اإلرهاب سياسة انتهجها اليهود الداللة القطعي ة يف سفر يشوع على .1

 ةبراز احلجأ احلقيقي لليهود، والبعد ع  التهويل أو التهوي  يف  لك. .1

 

                                 = 
يف واحههد مهه  أهههأ امجاعههاهأ املعاحههرة بعههد سههقوش حاومههة ةسههها  شههامري زعههيأ احلههأب اليميههك "لياههود"  وجههاء

غ م  م، وأمام أعضاء الانيست البالغ عددهأ مائة وعشري ، قام اليأر مناجأ شاس وهو يبل1119مارس  12 يف
العمر اثنان وتسعون عاما  و دث باللغة الع ية قائال  : ) دعوين أخ هأ باحلقيقهة، ةنهك ل أهه  أنهوي أن أخا هب 

 .أرى  لك التعطش العظيأ للتوراة ... ( ماحين ة... لاك أشعر بسعادة بالغ م لك اجلمع الائل هنا اليو 
 م.1112 –ه 1212تبههة مههدبويل، مصههر، الطبعههة األو ، . مااليهوديههة العقيههدة والقههوة لديفيههد النههداو األحههول

 .14 – 11ص
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 الدراسات السابقة:
هنا  دراسات تناولت سفر يشوع ، ولا  ليست على سبيل االسهتقالل ، فتناولها الهبعض 

 بإشارات ة  حقبة تاركي ة هام ة م  تاريت اليهود ، وم   لك على سبيل املثال :
 بنو ةسرائيل . د. حممد بي ومي مهران .  ــ 1
 . رشدي البدراوي . 2أنبياء بك ةسرائيل ه قص  األنبياء والتَّاريت ج   ــ 2
 اليهود ع  التَّاريت . سليمان ناجي .  ــ 3
 اهلل واألنبياء يف التَّوراة والعهد القدب . د. حممد علي البار .  ــ 4

تناولهت موضهوعات هام هة يف الس هفر ، وخاح هة فيمها يتعل ها با هازر العظيمهة وهنا  دراسهات 
 اليت  هرها الس فر ، وحيل اليهود ، وم   لك على سبيل املثال :

 . ةسرائيل دراسة للصهيونية السياسية لروجي  جاروديهتاب ملف   ــ 1
هتههههاب الن بههههو ة والس ياسههههة . جههههريس ههههها رسههههل . ترمجههههة : حممههههد السههههما  . دار   ــ 2

 م . 4999هه ه  1242ه مصر . الط بعة الثَّانية  الش رو  ، القاهرة
 موسوعة اليهود واليهودي ة والصهيوني ة . د. عبد الوهاب املسريي .  ــ 3
 ت والسياسة . سبينوزا .رسالة يف الالهو   ــ 4
 أحجار على رقعة الش طرنل . وليأ ااي هار .  ــ 5

والبهههث يف الاتههاب املقههد س رتلههف  رقهه  ، فمههثال  : البهههث املوضههوعي هنهها  حههوث هثههرية 
تناولههههت موضههههوعات يف الاتههههاب املقههههد س ، مثههههل : مسههههائل العقيههههدة ، وأرض امليعههههاد ، واحلههههرب 

هليلهههي النقهههدي لاهههل  سهههفر علهههى حهههدة ، ههههذا حسهههب والقتهههال ، واريهههها ... ولاههه  البههههث الت  
 علمي ل يتطر   ةلي  أحد بالبهث على سبيل االستقالل .

ا ،  والبههث هنهها سههياون  ليليوهها نقهديوا لسههفر يشههوع ومهها فيهه  مه  مسههائل عقدي ههة عرض هها ونقههد 
  ليال  ومناقشة .

http://kotob.has.it



 نقديةسفر يشوع دراسة عقدية  
00 

 منهج البحث:
ويف أثنهاء البههث  ،يف حالهة الهرد نقهديا  املهنهل وياهون  ،تهليلياملنهل اليف البهث  انتهجت

 اخلطوات التالية:ارذت 
 عأو اآليات ة  مواضعها م  املصهف الشريف بذهر اسأ السورة ورقأ اآلية.  ــ 1
 وبيان درجتها. ،رريل األحاديث م  مظا ا  ــ 2
 اليمجة لألعالم والشعوب الواردة يف السفر.  ــ 3
د و حهدتوضهح  والبلهدان الهيت ،شوعاليت ورد يف السفر فتهها على يد يترمجة البلدان   ــ 4

 أرض امليعاد.
 عمل فهارس للبهث.  ــ 5
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 :خطَّة البحث
 :التمهيدــ 
 
 الفصل األول: التعريف بيشوع وبسفره.ــ 

 .بني املسلمني وأهل الاتابيشوع املبهث األول: شخصية 
 .واملقارنة بين  وبني األسفار األخرى سفر يشوعف بياملبهث الثاين: التعر 

 
 .: المسائل العقدية في سفر يشوعثانيال الفصلــ 

 . اإلميان باهلل :األول املبهث
 .الثاين: اإلميان باملالئاة املبهث
 .الثالث: اإلميان بالنبوة املبهث
 .بالقضاء والقدراإلميان : الرَّابع املبهث

 
 .ودية في سفر يشوع على أخالق يهود: أثر العقيدة اليهلثالثا الفصلــ 

 .األول: األثر اإلجيارب املبهث
 .يب: األثر السلالثاين املبهث

 
 .وء العقيدة اليهودية في سفر يشوع: عالقة اليهود بالمخالفين في ضرابعال الفصلــ 

 .لليهود يف عهد يشوع نو خالف: املاألول املبهث
 .ة اليهود باملخالفني يف عهد يشوع: عالقالثاين املبهث

 
 .وء العقيدة اليهودية في سفر يشوعالميعاد في ض: أرض خامسال الفصلــ 

 .يف سفر يشوع، وحدود أرض امليعاد: الوعد اإللي األول املبهث
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 .وحديثا   املأاعأ الدينية يف أرض امليعاد قدميا   مناقشة: الثاين املبهث
 :خاتمةــ 

 والتوحيات. تائلالن
 .عامة فهارســ 
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مهيد
َّ
 الت

 جزة عن تاريخ اليهودحملة مو
 

 .أمساء اليهود

 .تاريخ اليهود ؛ نظرة جمملة
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 اليهود أمساء

، فلهأ يُهعررفُهوا هبهذا االسهأ يف بدايهة تهاركهأ ، بهل مُس هوا هبهذا  اليهود ع  التهاريت اختلف أمساء
مث أُ لهههها علههههيهأ  ،بههههالع يني أو الع انيههههني االسهههأ يف مرحلههههة تاركي ههههة متقد مههههة ، فقههههد ُعرفههههوا بدايههههة

وأُ لهها .  اليهود وهههو أشهههر مسههمياهأنسههبة ة  يعقههوب عليهه  السَّههالم ، مث  ُعرفههوا بهه ةسههرائيل بنههو
أخرى ، ولاه  ههذه األمسهاء الثالثهة تعته  األشههر ، وسأسهتعرض ههل  اسهأ مه  عليهأ مسم يات 

 .هذه األمساء عرض ا موجأ ا 

 أواًل: العربيون أو العربانيون: 
 .(1)هلمههههههة "عهههههه ي" أقههههههدم التسههههههميات الههههههيت أُ لقههههههت علههههههى أعضههههههاء اجلماعههههههات اليهوديههههههة

ومجعههها "ع انيههون". وقههد وردت وتههرد أيضهها  "عهه اين"  "ع يههون" "عهه ي" هلمههة مفههردة مجعههها )) و
حيههث تطلهها عليهه  التههوراة اسههأ "أبههرام العهه اين"  ،هههذه التسههمية منسههوبة ة  ةبههراهيأ عليهه  السههالم

 .(9)(( "ومعىن الع ي "املتنقل" أو "املر ل" أو "العابر )) .(4)(( (19: 12)تك 
ةبههراهيأ عليهه  ويعتقههد بعههض الدارسههني أن التسههمية عهه ي مههأخو ة مهه  عههابر أحههد أجههداد  ))
 ،حيهههث جههاء يف سهههفر التاههوي  أن عهههابر هههو اجلهههد السههادس إلبهههراهيأ عليهه  السهههالم ،(2)(( السههالم

به  تهاريل به  نهاحور به  سهروج به  رعهو به  فها   -ةبهراهيأ–فامس  م  خالل سفر التاهوي  أبهرام 
 .(41-19: 11ب  "عابر" ب  شاحل ب  أرفاشاد ب  سام ب  نويل. )تك 

وبالتهديهههد عبهههور  هههر الفهههرات ل شهههارة ة  عبهههور  ،مشهههتقة مههه  العبهههورويهههرى آخهههرون أ ههها  ))
 .(2)(( يعقوب الفرات هربا  م  أحهاره
                                 

 .41م ص1111: تاريت الديانة اليهودية. حملمد خليفة حس  أأد. دار قباء، مصر، الطبعة األو ،  ينظر  (1)
م  4919 موسههوعة اليهههود واليهوديههة والصهههيونية لعبههدالوهاب املسههريي. دار الشههرو ، مصههر الطبعههة السادسههة،   (2)

(1/194.) 
 . 44. صاملرجع السَّابا   (3)
 .44ص. املرجع السَّابا   (4)
 (.1/199موسوعة اليهود واليهودية. لعبدالوهاب املسريي.)  (5)
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هههذا املعههىن باإلشههارة ة  الههبعض ويؤهههد  ،وهانههت الالمههة تعههك الغريههب الههذي ال حقههو  لهه  ))
 .(1)(( وارتبطت هبأ هذه التسمية ،أن الع انيني هانوا يف مصر ارباء بال حقو  فية  ويلة

ويف سفر حموئيل األول يُعراف الع انيني بأ أ مجيع ةسرائيل: ) وضرب شاُول بالبو  يف  ))
 (2-9: 19حأ 1مجيع األرض قائال : "ليسمع الع انيون" فسمع مجيع ةسرائيل( )

وتسهتخدم هلمهة "عه ي" للداللهة علهى اللغهة الهيت  هدثت هبها بنهو ةسهرائيل وههي اللغهة الع يههة 
 .(4)(( القدمية

 ثانيًا: التسمية ببين إسرائيل:
تتاهههون مههه  قسهههمني: "يسهههرا"  ،أحهههلها "يسهههرائيل" وههههي هلمهههة ع يهههة قدميهههة اامضهههة املعهههىن ))

و"ةيههل" ومعناههها اإللهه . والالمههة تعههك حرفيهها : "الههذي يصههارع  ،ومعناههها الههذي تههارب أو يصههارع
 حمههههددي  مههههها الصههههراع أو "جنههههدي اإللهههه  ةيههههل". وهههههي يف هههههل التفسههههريات  مههههل معنيههههني ،اإللهههه "

ورتلههف عهه  لفههمح "ةسههرائيلي" الههذي هههو تعبههري قههانوين يشههري ة  مههوا   دولههة  )) .(9)(( والقداسههة
وتعهود  )). (2)(( وكتلف ع  اليسهرائيلي القهدب الهذي يشهري ة  الع انيهني هجماعهة دينيهة ،ةسرائيل

حيههث تههذهر أن  ،ةسههرائيل ورد يف التههوراة مهه  تغيههري اسههأ يعقههوب ة  قصههة هههذه التسههمية ة  مهها
فههدعا يعقههوب اسههأ املاههان  ،مث بارههه  واههري  امسهه  ة  ةسههرائيل ،يعقههوب حههارع ةنسههانا  ة  الفجههر

ومهه   ،(99-42: 94وجنايههت نفسههي ( )تههك  ،ألين نظههرت اهلل وجههها  لوجهه  قههائال : ) ،(2)فنيئيههل
 ،وقههد  ُهههر اسههأ ةسههرائيل يف القههرآن علمهها  علههى يعقههوب عليهه  السههالم ،هنهها مُسههي يعقههوب ةسههرائيل

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )يقول تعها :  ،ولان  ل يقرن  لك بأي تعليل

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[19]آل عمران:(   چ چ
                                 

 (.199/ 1موسوعة اليهود واليهودية. لعبدالوهاب املسريي.)  (1)
 .49-44صتاريت الديانة اليهودية. حملمد خليفة حس  أأد.   (2)
 (.1/199) اليهود واليهودية. لعبدالوهاب املسريي. موسوعة  (3)
 (.1/199) املرجع السَّابا .  (4)
 (.199/ 1أي "وج  اإلل " هما يف موسوعة اليهود واليهودية. لعبدالوهاب املسريي.)ومعىن فنيئيل:   (5)
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والدف م  هذه التسمية اجلديدة الفصل بني نسل ةسها  ونسل ةمساعيل عليهما السهالم 
فالههدف مهه  القصههة األسههطورية يف تغيههري اسههأ يعقههوب  ،يهني يف أبههوة ةبههراهيأ عليهه  السههالماملشهه

واحلههج مهه   ،إلسههرائيل هههو عنصههري حههت لتخصههي  نسههل يعقههوب عليهه  السههالم بههالنبوة والههوحي
 .(1)(( شأن نسل ةمساعيل علي  السالم

بدايهة اسهتخدام لفهمح ومياه  اعتبهار القهرن التاسهع عشهر أو الثهام  عشهر قبهل املهيالد عصهر  ))
 وهذه داللة عامة للتسمية ب"ةسرائيل". ،"ةسرائيل" هبديل للفمح "ع ي"

"ةسهرائيل" وههي داللهة سياسهية جغرافيهة وههي انشهقا   لاهة  هية بهمللتس خاحَّةوهنا  داللة 
وعاحهههمتها  ،داود وسهههليمان عليهمههها السهههالم ة   لاتهههني متصهههارعتني:  لاهههة ةسهههرائيل الشهههمالية

و لاههههة يهههههو ا اجلنوبيههههة وعاحههههمتها أورشههههليأ. وقههههد حههههدث هههههذا  ،ترحههههة مث السههههامرةشههههايأ مث 
  .م. وهو العام الذي تويف في  سليمان علي  السالم. 194عام  االنشقا 

داللتهههني  ومنهههذ ههههذا التهههاريت بهههدأ اسهههتخدام التسهههميتني "ةسهههرائيل" و "يههههود" هتسهههميتني  اف
 سياسية وجغرافية.

عليهه   -يعقههوب  -ةسههرائيل األو  عامههة نسههبة ة   ،رائيل" لهها داللتههانوهههذا يعههك أن التسههمية "ةسهه
 .(4)(( السياسي اجلغرايف ة   لاة ةسرائيل الشمالية االنتماءتشري ة   خاحَّةالسالم. والداللة الثانية 

وللالمهههة يف داللتهههها االحهههطالحية معنيهههان أساسهههيان: فههههي تعهههك اليههههود بوحهههفهأ شهههعبا   ))
 .(9)(( وتعك فلسطني بوحفها أرضا  مقدسة ،مقدسا  

 التسمية باليهود:
هي التسمية الثالثة يف اليتيب اليت ُعرف هبا اليههود وتهأف بعهد التسهميتني األقهدم "عه ي"  ))

 .(2)(( "ةسرائيلي" م  ناحية الظهور التاركي واالستخدام و
                                 

 .42-42ينظر: تاريت الديانة اليهودية. ص  (1)
 .47-41ص املرجع السَّاباينظر:   (2)
 (.199/ 1موسوعة اليهود واليهودية. لعبدالوهاب املسريي.)  (3)
 .41تاريت الديانة اليهودية ص  (4)
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"دي" وتعهههك يف األحهههل وتتاهههون هلمهههة "يههههودي" مههه  قسهههمني: "يههههو" وتعهههك "الهههرب" و  ))
لعههرب. وهاههذا تعههك الالمههة ومنههها أيضهها  هلمههة "ديههة" عنههد ا ،السههامي: االعههياف واإلقههرار واجلههأاء

أو االعياف بنعمت . وقد اشتقت ليئة زوجة يعقوب هذا االسهأ البنهها الرابهع مه   ،ل ""شار اإل
 .(1)(((92: 41)تك  "فأمست  "ةيهودا ،هذا املعىن 

 .خاصَّةوللتسمية باليهود داللة عامة وأخرى 
أمههها الداللههههة العامههههة: فتطلهههها علههههى هههههل مههه  يعتقههههد بالديانههههة اليهوديههههة ويههههؤم  هبهههها وميههههارس  ))

  قوسها وشعائرها. فيهودي نسبة ة  اليهودية.
: فههي تشهري ة  االنتمهاء ة  هيهان سياسهي جغهرايف ههو  لاهة يههو ا يف احَّهةوأما الداللهة اخل

، والههههيت ظهههههرت بعههههد وفههههاة سههههليمان عليهههه  السههههالم وانشههههقا  ملاهههه  ة   لاتههههني مشاليههههة اجلنههههوب
 وجنوبية.

وهلمة "يههو ي" تعهود ة  االسهأ يههو ا، وههو أحهد أبنهاء يعقهوب عليه  السهالم، وبهذلك ههو 
اسههأ أحههد أسههباش بههك ةسههرائيل، ويُعتهه  يهههو ا أهههأ شخصههية يف قصههة يوسههف عليهه  السههالم مههع 

 ر اليهودي يعت ه أهأ م  يوسف نفس  ألسباب منها:ةخوت ، بل ةن املصد
 أن  لعب الدور األه  يف أاية يوسف م  القتل.  ــ 1
 اأن  السبب يف ةقناع يعقوب بإرسال بنيامني ة  يوسف يف مصر، وبذلك هان سبب    ــ 2

 يف ةنقا هأ م  الال  جوعا .
 .(4)(((14-1: 21هو وبنوه امللك على أخوت . )تك  وهان ل ن  نال برهة يعقوب أ  ــ 3
فقبهههل أن ميهههوت يعقهههوب ههههان قهههد نبههه  أوالده مجيعههها  وأوحهههاهأ بهههأن يسهههمعوا ويطيعهههوا وأن  ))

ول ياهه  اإلخههوة العشههرة يههدينون  ،ياونههوا  ههت قيههادة أخههيهأ "يهههو ا" وهههو الولههد الرابههع ليعقههوب
 أُ لقههت لفظههة ،فلمهها تههو  يهههو ا علههى ةخوتهه  ،بههل وانشهها بعضهههأ عليهه  ،مجيعهها  لهه  بههوالء واحههد

                                 
 (.194/ 1موسوعة اليهود واليهودية. لعبدالوهاب املسريي.)  (1)
 .99-41ينظر: تاريت الديانة اليهودية ص   (2)
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وعنهههدما نطههها العهههرب هلمهههة  ،اليههههو  علهههى أولئهههك الهههذي  رضهههوا بهههأن ياونهههوا  هههت لهههواء "يههههو ا"
 .(1)(( "يهو ا" أبدلوا الذال بالدال

واسهتمرت هههذه التسههمية بهداللتها السياسههية اجلغرافيههة حههّت  ايهة الوجههود السياسههي ململاههة  ))
 .(4)(( .م 214يهو ا على يد البابليني بأعامة خبتنصر حوايل عام 

ة اليت  " تستخدم للداللة على م  يعتقد يف جمموعة املفاهيأ الديني وحارت التسمية "يهو  ))
رائيلية، ، وأحبهت الديانة اليهودية تعادل يف معناها عبارة الديانة اإلسهونت الديانة اإلسرائيلية

 .(9)(( ة تعادل هلمة ةسرائيليي" م  الناحية الديني وهذلك أحبهت هلمة "يهو 
واللفههمح "يهههود" مبههها هسههب  مههه  دالالت جديههدة ل يطههغ متامههها  علههى اللفهههمح "ةسههرائيل" بهههل  ))

استمر استخدام اللفظني هلفظني ميادفني ة  حد  ما م  ناحية الداللة الدينية، واحهتفمح اللفهمح 
 .(2)(( ب  احَّة"يهود" بالداللة السياسية اخل

الههدي  همههرادف للتسههمية "ةسههرائيل" وتطههور اسههتخدام التسههمية "يهههود" لتصههبح علمهها  علههى  ))
وعلمهها  علههى اجلماعههة اليهوديههة هاههل، والههيت شههاعت يف االسههتخدام حههّت اطههت علههى التسههميتني 

 .(2)(( األقدم "الع يون"، و "اإلسرائيليون"
 .م.  211ويُعتقههد أن هلمههة "يهههود" هههذه قههد بههدأ اسههتخدامها منههذ عصههر السههيب البههابلي  ))

أ، ةسهههرائيليني ويههههوديني، أو بواسهههطة اليههههوديني واإلسهههرائيليني قبهههل ةمههها بواسهههطة املسهههبيني أنفسهههه
 .(1)(( سقوش يهو ا بقليل

ووردت هلمة "اليهود" ألول مرة يف سفر امللو  الثاين عند احلديث ع  الصراع الدائر بني  ))

                                 
 (.92هه  1/99م. )1172الطبعة الثالثة، بريوت،  -ينظر: التاريت اليهودي العام. لصابر  عيمة. دار اجليل  (1)
 .99تاريت الديانة اليهودية ص  (2)
 . 91املرجع السَّابا ص   (3)
 . 97املرجع السَّابا ص   (4)
 . 91املرجع السَّابا ص   (5)
 . 91املرجع السَّابا ص   (6)
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وقهد  ههر السهفر أن  .آحاز ب  يوثام ملك يهو ا ورحني ملك آرام وفقح ب  رمليا ملهك ةسهرائيل
و هرد اليههود مه  أيلهة وجهاء اآلراميهون ة  أيلهة وأقهاموا »ني ملك آرام قد أعاد أيلية لآلراميهني رح

 ( 1: 11مل 4) (1)(( «هنا  ة  هذا اليوم
ويبههدو أنهه  مههع السههيب البههابلي انتهههى اسههتخدام التسههمية "الع يههون"، همهها خههف اسههتعمال  ))

"يههههودي" حمههههل التسههههمية "ةسههههرائيلي"  التسهههمية "ةسههههرائيل" بههههداللتها السياسهههية، وحلههههت التسههههمية
 .(4)(( ني معا  منذ فية السيب البابليللداللة على اإلسرائيليني واليهودي

سههتخدمت هلمههة "يهههودي" بعههد  لههك للداللههة علههى الههدور الههذي يقههوم بهه  أبنههاء اجلماعههة وا ))
ملههيالدي هههّت القههرن احلههادي عشههر اف ،اليهوديههة يف أوربهها خههالل القههرون الوسههطى هجماعههة وظيفيههة

ولههههذلك هانهههت هلمههههة  ،سهههتخدمت الالمهههة مبعههههىن "تهههاجر" مث أحهههبهت مرادفههههة لالمهههة "مهههرارب"ا
 ،و "اهههههههري شهههههههريف" ،"يههههههههودي"  مهههههههل يف احلضهههههههارة الغربيهههههههة مضهههههههامني سهههههههلبية مثهههههههل "خبيهههههههل"

ولهههذا اعتهههه ت املارهسهههية الرأمساليهههة ههههي "هويههههد ا تمهههع". وارتبطهههت الالمههههة يف  ،املهههال" "عبهههد و
 . (9)(( اإلجنليأية باسأ يهو ا اإلسخريو ي الذي باع املسيح حفنة م  القطع الفضية

ههههاد الرجهههل: أي رجهههع  ))فيقهههول يف اشهههتقا  اسهههأ اليههههود:  ،ويهههرى الشهرسهههتاين رأيههها  مغهههايرا  
ڀ  )همههها أخههه  اهلل تعههها  عنههه :   ،سهههأإ لقهههول موسهههى عليههه  السهههالموتهههابإ وة ههها لهههأمهأ ههههذا اال

 .(2)(( . أي رجعنا وتضرعنا[121]األعراف:(   ڀ ڀ
خلهت فلسهطني تقريبها  مه  اليههود ةثهر سهقوش  لاهيت ةسهرائيل  ))ويقول الدهتور أأهد شهليب: 

 .م. احتل قهور  ملهك الفهرس بهالد بابهل، ومه  مث أحهبح له  السهلطان  291ويهو ا، ويف سنة 
علههى أرض يهههو اإ وأ لهها الفههرس علههى شههعب يهههو ا اسههأ اليهههود، وأ لقههوا علههى عقيههدهأ اسههأ 

                                 
 . 91ص تاريت الديانة اليهودية   (1)
 .91ص املرجع السَّابا   (2)
 (.194/ 1اليهود واليهودية. لعبدالوهاب املسريي.)موسوعة   (3)
-ه1241بههريوت، الطبعههة األو ،  -امللههل والنهههل. ألرب الفههتح حممههد بهه  عبههدالارب الشهرسههتاين. دار ابهه  حههأم  (4)

 .124م. ص4992
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عهك مه  اعتنها اليهوديهة، ولهو ل ياه  مه  اليهودية، وم   لك التاريت أحبهت هلمهة "اليههود" ت
 .(1)(( بك ةسرائيل، وهذا هو الفر  بني اليهودي واإلسرائيلي

ههو : نسهبة ة   يظهر أن الراجح يف سبب تسميتهأ باليهودوم  خالل هذا العرض املوجأ 
دال يهههو ا ابهه  يعقههوب ، ونسههبة اململاههة اجلنوبي ههة لسههبج يهههو ا ، ومهه  مث  نطقههها العههرب يهههود بإبهه

 الذال بالد ال .
 

                                 
 . 14ص م.1171، للدهتور أأد شليب. ماتبة النهضة املصرية، الطبعة اخلامسة .اليهودية  (1)
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 تاريخ اليهود نظرة جمملة

-ورد مهه  القصهه  التههاركي يف العهههد القههدب  تههاريت اليهههود يرتاههأ بشههال أساسههي علههى مهها
ويتنهاقض معه   لليههود التهاريت الفعلهيهو كتلف عه  و  ،ميا  أن نسمي  التاريت التورافو  -التوراة
بهل ةن العه  أحيانها  تاهون أههأ مه   ،و مغهأى أخالقهي ُتسهتخل  منه  العه ألنه  تهاريت   ،أحيانها  

األحهداث نفسهها. فيختهار مها كهدم تصهوره ويلجهأ ة  الصهور ا ازيهة والرمهوز املبهالغ فيهها ليوحههل 
 .(1)وةن هانههت تتفهها معهه  أحيانهها   ،مههع الواقههع وبالتههايل هثههريا  مهها تتنههاقض وقائعهه  ،رسههالت  للمتلقههي

حيههث أثبههت  ،عليهه  السههالم لبههك ةسههرائيل ودخههول أرض هنعههان ومثههال  لههك قصهه  قيههادة يوشههع
 .(9)وهو هاتب الشريعة املوسوية (4)عأرابعض الباحثني أن هاتب السفر هو 

 ،ةسهرائيلوقد عها  عهأرا يف فهية السهيب البهابلي ومها تبعهها وحهاحبها مه  خهور وضهعف لبهك 
لبهث رويل الشهجاعة يف قلهوب  ،فاانت تتطلب القص  واألسها ري ،وبُعِدهأ ع  تعاليأ توراهأ

                                 
  (.911/ 1)ملسريي.عبدالوهاب ال .موسوعة اليهود واليهوديةينظر:   (1)
( أن  1: 7عأرا: هو هاه  م  أسرة حادو ، رئيس اجلماعة اليهودية العائدة م  بابل. وقد جاء يف سفر عأرا )  (2)

القهدس ليصهلح مسع ع  تدهور اليهود واليهودية يف فلسطني بعد عودة زروبابل، فاستأ ن اإلم ا ور يف العهودة ة  
الشعب فهأ ن له  امللهك بهذلك. وههان الفهرس يهرون العنصهر اليههودي مواليها  لهأ مياه  اسهتخدام  هجماعهة وظيفيهة. 
وهانوا يرون للطبقة الاهنوتية قيادة قادرة على ةجناز هذا الدور. وم  هنا هانت أاسة القيادة الفارسية لعودة عهأرا 

بشهريعة امللهك. وقهد أعفهى امللهك ههل املهرتبطني بالعبهادة القربانيهة مه  اجلأيهة وترسيت دعائأ الشريعة اليهودية وربطهها 
واخلراج. ولتنفيذ هذا ال نامل بدأ عأرا يف تنقية اليهودية م  العناحر الدخيلة للهفاظ على نقاء اليهود عرقيا . فقام 

اتههب هبههذا املعههىن. أعههاد عههأرا بعههد عودتهه  للقههدس بقههراءة نههاموس موسههى أمههام اليهههود وتفسههريه لههأ، ولههذا فهههو أول ه
 شههعائر السههبت وفههرض ضههريبة الياههل وعههارض الههأواج املخههتلج. وقههد ُدفهه  عههأرا حسههب املرويههات اليهوديههة يف بابههل.

أحد  وزروبابل:  .141(، وهذلك ينظر لتعريف عأرا يف القاموس ص211/ 1موسوعة اليهود واليهودية للمسريي )
لفارسههي بههالعودة ة  فلسههطني، وقههام بإعههادة بنههاء الياههل. موسههوعة اليهههود هبههار الاهنههة الههذي مسههح لهه  اإلم ا ههور ا

  (.219/ 1واليهودية لعبدالوهاب املسريي.)
وههي فهية وحهل فيهها الاهنهة  أو األحبهار  ،بعد العودة م  السيب البابلي يف ظل اإلم ا وريهة الفارسهيةوقد هتبها   (3)

الههديك اليهههودي أ ههواره ومذاهبهه . للههدهتور  الفاههرليهههود. ينظههر: يطرهأ علههى مقههدرات اوهامههل سهه ،ة  قمههة قههوهأ
 .41حس  ظاظا. ص
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فاههان التههاريت املسههطر يف أسههفار العهههد  ،إلعههادهأ ألورشههليأ و ههدهأ يف نظههر الااتههب ،اليهههود
 تمل يف  يات  الاثري م  اخليال. خاحَّةالقدب عامة  ويف سفر يشوع 

 د:تقسيم تاريخ اليهو
قسهههههأ تهههههاريت اليههههههود ة  قسهههههمني أساسهههههيني: تهههههاريت الع انيهههههني وتهههههواريت اجلماعهههههات وقهههههد ين
 اليهودية.

 القسم األوَّل :
 ،ني بهههههدأ هبجهههههرات مههههه  منههههها ا خمتلفهههههة ة  بهههههالد الرافهههههدي يهههههيهههههرى الهههههبعض أن تهههههاريت الع ان

 1111عليهههه  السههههالم ة  فلسههههطني ) (1) .م. فقههههد حههههدثت هجههههرة ةبههههراهيأ1499-4199بههههني
 1749مث يوسهههف عليههه  السهههالم ة  مصهههر ) ،مث هجهههرة يعقهههوب عليههه  السهههالم ، .م( 1199أو

  .م(. 
مث حهدث التسهلل العه اين ة    ، .م. ووحهل ة  سهيناء1472وهان خروج موسى م  مصهر

تلههت . و (4) .م( ههت قيههادة يوشههع بهه  نههون وحمههاولتهأ االسههتيطان فيههها1499-1429هنعههان )
 . لك فية القضاة

 هجرة يعقوب:
هاجر يعقوب )امللقب بإسرائيل( حهوايل القهرن السهابع عشهر  .م. ههو وأوالده وحفدته  مه  

وهانوا يسهانون يف منطقهة فلسهطني ويعيشهون فيهها  ،(9)بالد هنعان )فلسطني وما ةليها( ة  مصر
                                 

هونه  مه  اآلبهاء   ،وة ا أشهرت ة  هجهرة ةبهراهيأ عليه  السهالم ،والصهيح أن تاريت اليهود يبدأ مع موسى ال قبل   (1)
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)واهلل تعا  يقول:  ،الذي  يدعي اليهود أ أ م  نسل 

يقهههههول هبهههههذا القهههههول أ.د.عبهههههداهلل مسهههههك. وأمههههها د.عبهههههدالوهاب . [17]آل عمهههههران:   (ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
املسهريي، الههذي يهرى أن تههاريت الع انيههني بهدأ هبجههرة ةبههراهيأ، فإنه  يههرى التفريها بههني تههاريت الع انيهني وتههاريت العقيههدة 

 (.972/ 1اليهودية اليت بدأت مع موسى علي  السالم.موسوعة اليهود واليهودية. )
 (.972/ 1) موسوعة اليهود واليهودية للمسريي.  (2)
-114م. ص4991اليهوديهههة واليههههود. لعلهههي عبدالواحهههد وايف. شهههرهة  ضهههة مصهههر، مصهههر، الطبعهههة السادسهههة،   (3)

 .1-1م. ص4992، واألسفار املقدسة. لعلي وايف. شرهة  ضة مصر، مصر، الطبعة الثانية، 111
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ک گ گ گ ): حيههاة البههداوة، قههال عههأ وجههل فيمهها حاههاه مهه  هههالم يوسههف عليهه  السههالم

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .(1)[199]يوسف:(  ہ
: 27وعلههى أثههر مهها حهها  مبههو نهأ القههدب مهه  جماعههة ومهها أحههاب مراعيههها مهه  جفههاف )تههك 

(. وههان الهوزير األول 47: 21(. وهان عددهأ سبعني نفسا  حسب ما تذهره أسفارهأ )تهك 2
وعطَّههف  ،يعقههوب نفسهه . فههأهرم مثههوى أبيهه  وةخوتهه مبصههر هههو يوسههف عليهه  السههالم أحههد أبنههاء 

 (. 11: 27وأقطعهأ أرضا  بأخصب البقاع )تك  ،عليهأ قلب فرعون ملك مصر حينئذ
قبيلة تنهدر هل قبيلة منها م  ولد مه  أوالد  ة عشر يتوانقسأ بنو ةسرائيل يف هذه الفية اثن

اش. ومهههه  هههههؤالء قبيلههههة الوي وهههههأ الههههذي  يُعهههه  عههههنهأ يف القههههرآن باألسههههب ،يعقههههوب االثههههك عشههههر
وهههان منههها موسههى وهههارون  ،أو)ليفههي( الههيت عهههد ةليههها فيمهها بعههد اإلشههراف علههى الشههؤون الدينيههة

ومهههرب البتهههول وعيسهههى.. وظلهههت سهههالالت بهههك ةسهههرائيل يف مصهههر حينههها  مههه  الهههدهر تهههنعأ باهههرم 
 .حّت وحل هثري منهأ ة  أعلى الدرجات واملناحب ،املصريني ورعايتهأ وتقديرهأ

خلشههيتهأ مهه   ،مث تغههري موقههف املصههريني مهه  بههك ةسههرائيل فيمهها بعههد ة  نقههيض مهها هههان عليهه 
: 1تااثر عددهأ الذي زاد على عهدد املصهريني أنفسههأ ومه  اسهتفهال نفهو هأ يف الهبالد )خهر

ون أبنههههههاءهأ ،يسههههههومو أ سههههههوء العههههههذاب ،(إ فأحههههههبهوا موضههههههع مقههههههتهأ واضههههههطهادهأ1  ،يُههههههذحا
  .(4)وُيسخرو أ يف أشا األعمال ،ذو أ خدما  وعبيدا  ويتخ ،ويستهيون نساءهأ

 من أهم أسباب تغري معاملة املصريني لبين إسرائيل:
زيادة عدد بك ةسرائيل زيادة هائلة، وهانوا يف عألة، فأخهذت عهألتهأ تسهتلفت نظهر   ــ 1

املصريني وتثهري خهوفهأ، ألن بهك ةسهرائيل أحهبح لهأ قهوة ومنعهة، فاهأ أ اهدوا دولهة 
 دولة.داخل 

                                 
 م.4991-ه1247. أضواء السلف، الطبعة اخلامسة، سعود اخللفد. .والنصرانيةاليهودية دراسات يف األديان   (1)

 . 21ص 
 .1-1، واألسفار املقدسة لعلي وايف. ص111-114اليهودية واليهود لعلي عبدالواحد وايف. ص  (2)
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اختصههههاص بههههك ةسههههرائيل بصههههيااة الههههذهب والفضههههة و ارهمهههها، ورفضهههههأ أن ميههههاثلوا   ــ 2
 .املصريني املنتجني ويشارهوهأ يف حرث األرض وتشييد املباين، والرعي وتنمية املواشي

االضهههطراب الصههههي لبهههك ةسهههرائيل نظهههرا  لاثهههرهأ وفقهههرهأ وانتشهههار القهههذارة واألوبهههاء   ــ 3
 . (1)واألمراض بينهأ

ملتنبئههني يف مصههر أخهه  فرعههون بأنهه  يف  لههك الأمههان سههيولد  فههل لبههك ةسههرائيل أن أحههد ا  ــ 4
عههه   سهههوف يُعهههراض األسهههرة املالاهههة املصهههرية للخطهههر، وسيصهههبح عظيمههها  وتعهههيش  ههههراه

 .(4)يف أمر فرعون لقتل مواليد بك ةسرائيل اعصور الأمان. فاانت هذه النبوءة سبب  
بهههههك ةسهههههرائيل  نعهههههون وقومهههه  يضهههههطهدو فاانههههت ههههههذه مههههه  أههههههأ األسههههباب الهههههيت جعلهههههت فر 

قتلههوا أبنههاءهأ واسههتهيوا نسههاءهأ، ويسههومو أ سههوء العههذاب، وأرادوا أن كرجههوهأ مهه  عههألتهأ ف
 .(9)وجعلوا رجالأ عبيدا  لأ يقومون بأشا األعمال

 إرسال موسى عليه السالم لبين إسرائيل: 
وتنوشهههأ معههاول اإلبههادة  ،ادوبقههي بنههو ةسههرائيل أمههدا   ههويال  يرزحههون  ههت نههري هههذا االسههتعب

حههّت أرسههل اهلل ةلههيهأ وة  فرعههون وقومهه  رسههولني ةسههرائيليني مهه  نسههل الوي )ليفههي( أحههد أبنههاء 
ويهدعوا أ ة  عبهادة  ،يبلغا أ رسالة التوحيد ،مها موسى وأخوه هارون عليهما السالم ،يعقوب

وتهههر  مههها ههههأ عليههه  مههه  عبهههادة األوثهههان والاواههههب واحليهههوان والنبهههات وامللهههو  وأروايل  ،اهلل وحهههده
تُفصاههُل مهها  -قبههل أن  ههرف–وهههي الديانههة اليهوديههة  ،ويقههدمان لههأ شههريعة مساويههة مسهههة ،املههوتى

فههه م  هبههها بنههو ةسهههرائيلإ وههههذب هبههها فرعهههون  ،ودنيهههاهأ ،ينبغههي أن ياونهههوا عليههه  يف شهههؤون ديههنهأ
 ال  منهأ.وقوم  ةال قلي

 ،(2)وظهههل موسهههى وههههارون وقومهمههها بنهههو ةسهههرائيل بعهههد  لهههك يف مشهههادات مهههع فرعهههون وقومههه 

                                 
 .12-14أد شليب صأل : اليهوديةينظر  (1)
 (.29/ 1م. )1112الطبعة األو ،  مصر،. ماتبة الشرو ، ألأد عثمان .ينظر: تاريت اليهود  (2)
 .12-14أد شليب صأل : اليهوديةينظر  (3)
 .1-1، واألسفار املقدسة لعلي وايف. ص111-114اليهودية واليهود لعلي عبدالواحد وايف. ص  (4)
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فأخههذ اهلل تعهها  فرعههون وقومهه  باجلههدب وهههال  الههأروع، وأرسههل علههيهأ الطوفههان واجلههراد والقمههل 
والضهههفادع والهههدم، ولاهههنهأ اسهههتا وا وجههههدوا فهههأوحى اهلل ة  موسهههى عليههه  السهههالم بعهههد  لهههك 

يف قصة مشهورة  ُههرت  ،وأُتيح لأ اخلروج م  مصر ة  حهراء سيناء. (1)ك ةسرائيلباخلروج بب
 .(4)وقائعها يف هثري م  سور القرآن

و دث عنها بالتفصهيل "سهفر اخلهروج" وههان ةرسهال موسهى ةلهيهأ حهوايل القهرن الرابهع عشهر 
  .(9).أو الثالث عشر  .م

 خروج بين إسرائيل:
فههأجنى اهلل عههأ وجههل موسههى ومهه  معهه  وأهلههك  ةسههرائيل لههيال ، خههرج موسههى عليهه  السههالم ببههك

 فرعون وجنوده.
ويذهر اليهود يف هتاهبأ أن مدة ماهثهأ يف مصهر هانهت أربعمائهة وثالثهني عامها ، وههان عهدد 
الرجههال عنههد اخلههروج دون النسههاء واأل فههال أههو سههتمائة ألههف رجههل وهههذا عههدا بههك الوي أيضهها  

 .تسبوهأالذي  ل 
بالغ في  جدا ، ة  معىن  لك أن عددهأ هان وقت خهروجهأ بنسهائهأ وأ فهالأ عدد مهو و 

قرابهههة مليههههوين نسههههمة، وهههههي دعهههوى مبههههالغ فيههههها جههههدا  وال مياههه  تصههههديقها، ة  يعههههك  لههههك أ ههههأ 
تضاعفوا خالل فهية بقهائهأ يف مصهر قرابهة ثالثهني ألهف ضهعف، ة  ههان عهددهأ وقهت الهدخول 

(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) : ر قههههههول فرعههههههونسههههههبعني نفسهههههها ، واهلل عههههههأ وجههههههل قههههههد  ههههههه

 .ا شخ  ال ميا  أن يع  عنهأ هبذاومليون .[22]الشعراء:
هما أن  ر  مليهوين شهخ  يف ليلهة واحهدة مسهتهيل، ة ا علمنها أن يف ههذا العهدد أ فهاال  

ونساء  وشيوخا ، واهلل أعلأ
(2) . 

                                 
 .29ص .اليهودية والنصرانية لسعود اخللف  (1)
 .1-1، واألسفار املقدسة لعلي وايف. ص111-114صاليهودية واليهود لعلي عبدالواحد وايف.   (2)
 .1-1، واألسفار املقدسة لعلي وايف. ص111-114ينظر: اليهودية واليهود لعلي عبدالواحد وايف. ص  (3)
  .24-21اليهودية والنصرانية لسعود اخللف ص  (4)
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بنههو ةسههرائيل يف أثنههاء الفههية التاليههة خلههروجهأ مهه  مصههر حههّت اسههتقرارهأ يف أرض   ل ههو  وقههد 
هنعههههان، وتبلههههغ حههههوايل أربعههههني سههههنة، ة  قبائههههل مهههه  البههههدو الرحههههل، يضههههربون يف حهههههراء سههههيناء 

: قال تعا  ،القرآن الارب ما جاء يفائهني" حسب واملنا ا املتامخة لا، متنقلني يف أرجائها، "ت
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

يف دروهبههها وفيافيهههها. وههههان موسهههى قهههد  لهههب ةلهههيهأ فتهههاهوا  ،[41]املائهههدة:(   ڍ ڍ
دخههههول أرض فلسهههههطني وقتهههههال أهلهههههها، ووعهههههدهأ بالنصههههر، فتقاعسهههههوا عههههه   لهههههك جبنههههها  وخهههههورا ، 

 علهى التخشه . اهلل عليهأ هذا التي ، حّت يفىن هذا اجليهل اجلبهان، وينشهأ جيهل آخهر ُررب ي  فاتب
  .(1)شؤون القتالعلى رَّس ومت

ويف فههية التيهه  حههدثت أحههداث هامههة لبههك ةسههرائيل توضههح  بيعههتهأ املتمههردة العاحههية  ههوال 
 :من أشهرها ،تاركهأ

 :ويف ههذا يقهول اهلل عهأ وجهل: طلبهم من موسى عليه السالم أن يجعـل لهـم مـًمال الهـال 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

 .  [191]األعراف:(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 .(4)ملعجأات ما يدعو ل ميان باهللوعجبا  أن هذا بعد ما رأوا م  اآليات وا

 (9)و لك أن موسى علي  السالم ملا  هب ملوعده مع رب ، أضل السهامري عبادتهم للعجل:
، وحنع لأ عجال  مسبوها  م  الذهب الذي استعاره بنهو ةسهرائيل مه  املصهريني عنهد بك ةسرائيل

                                 
 .1-1سة لعلي وايف. ص، واألسفار املقد111-114ينظر: اليهودية واليهود لعلي عبدالواحد وايف. ص  (1)
 .24اليهودية والنصرانية لسعود اخللف ص  (2)
: ههان السهامري مه  قههوم يعبهدون البقهر، فوقهع بههأرض مصهر فهدخل يف ديه  بههك  قهال ابه  عبهاس رضهي اهلل عنهمهها  (3)

  وخهرج ةسرائيل بظاهره، ويف قلبه  مها فيه  مه  عبهادة البقهر. وقيهل: ههان رجهال  مه  القهبج، وههان جهارا  ملوسهى آمه  به
مع . وقيل: هان عظيما  م  عظماء بهك ةسهرائيل، مه  قبيلهة تعهرف بالسهامرة وههأ معروفهون بالشهام. قهال سهعيد به  
جبري هان م  أهل هرمان. "اجلهامع ألحاهام القهرآن" ألرب عبهداهلل حممهد به  أأهد األنصهاري القهر يب، عنايهة هشهام 

 (.114/ 11م. )4994-ه1244نهههان، الطبعهههة األو ، لب –مسهههري البخهههاري. دار ةحيهههاء الهههياث العهههررب، بهههريوت 
وقال اب  هثري: ويف الاتب اإلسرائيلية أن  هان امس  هارون. تفسري القرآن العظيأ. الب  هثري.  قيا أ.د.حامهت 

 (.994/ 2ه. )1291اب  بشري ب  ياسني، دار اب  اجلوزي، الرياض، الطبعة األو ، 
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يف ايههاب موسههى عليهه  السههالم، وقههد  ا العجههل  مصههر، ودعههاهأ ة  عبادتهه ، فعبههدو خههروجهأ مهه
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) :قهال عهأ وجهل حذرهأ هارون علي  السالم و اهأ عه   لهك.

چ ڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 .[11-19]  :(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
وأحر  العجل و راه يف اليأ، مث وملا رجع موسى علي  السالم ة  قوم  اضبان أسفا ، أنبهأ 
 .(1)حاأ عليهأ بأن يقتل عبدة العجل أنفسهأ ليتوب اهلل عليهأ

. وههههانوا   السهههالم قومههه  ة  قتهههال اجلبهههابرةدعههها موسهههى عليههه لهم عـــن قتـــال الجبـــابرة:و نكـــ
. وهان ردهأ ما  ههره اهلل عهأ وجهل  بنو ةسرائيل القتال وجبنوا عن يسانون األرض املقدسة فأىب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) قولهههههههههه :يف 

 .[42]املائدة:(   ٺ ٺ ٺ ٿ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )عهأ وجهل بقولهه :  مها  هههره ،فهنها  دعها موسهى عليهه  السهالم

 .[42]املائدة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): تعههها  لاقههه ،بالتيههه  عهههاقبهأ املهههو  جهههل وعهههالف

 .[41]املائدة:(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
وهههان  ،لهوا تهائهني املههدة الهيت قضهى اهلل علههيهأ، ومهات يف هههذه الفهية موسهى عليهه  السهالمفظ

 . ارون علي  السالم مات قبل  أيضا  ه
وجاء يف هتبهأ أن  هلك يف التي  هل م  هان بالغها  وقهت خهروجهأ، ول يهدخلها مه  الهذي  

ەئ وئ وئ )ومهها اللهذان قهال اهلل عنهمها:  ،خرجوا سوى يوشع ب  نون وهالهب به  يفنهة

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

  .(4)[49]املائدة:(   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

                                 
أنهاس مهنهأ بالسهااهني ومه  عبهد العجهل جلهوس، فتغشهاهأ ظلمهة فيبتهد  الواقفهون بطعه   وُروي يف هيفية قتلهأ أن يقوم  (1)

 .29-24اجلالسني حّت تنقشع الظلمة فتاون توبة  مل  مات ومل  بقي حي اليهودية والنصرانية لسعود اخللف ص
 .22-29ص املرجع السابا  (2)
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ويف أثنههاء هههذه الفههية تههويف هههارون مث موسههى عليهمهها السههالم، ولاهه  بعههد أن أهمههل اهلل لبههك 
ل تعها : وههي همها قها ،د أن تلقهى موسهى مه  ربه  التهوراةةسرائيل دينهأ، وأمت عليهأ نعمت ، وبعه

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

 .[22]املائدة:(   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
قهههال  ،قائهههدها وشهههرائعها وأخالقهههها وقصصههههاوقهههد اسهههتوعبت مجيهههع تفاحهههيل ههههذه الديانهههة ع

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)  :تعههههههههههههههههههههههها 

 .[122]األعراف:
وخرجههوا علههى تعههاليأ ديههنهأ وعقائههده يف عهههد  ،وقههد تناههب بنههو ةسههرائيل الصههراش املسههتقيأ

حهّت لقههد عبههدوا العجهل وهههارون بهني ظهههرانيهأ وموسهى يتلقههى األلههوايل  ،موسهى نفسهه  ومه  بعههده
 هما سبا بيان .  -مع فتاه يوشع ب  نون-م  رب  

وتهاولون  ،وبعث اهلل فيهأ م  بعد موسى وهارون عدة رسل وأنبيهاء يههدو أ سهواء السهبيل
بههل   ،فمهها هههانوا يالقههون مههنهأ ةال اإلعههراض والتاههذيب ،وقعههوا فيهه  مهه  هفههر  وضههاللةنقهها هأ  هها 

 هانوا يالقون منهأ أحيانا  التعذيب والقتل.
ہ ہ ہ ہ )ويف ههههههههذا كهههههههها بهأ القههههههههرآن الاهههههههرب ة  يقههههههههول سههههههههبهان : 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ې ې ې ى ى ائ ائ  ۉ ې). ويقهههههول تعههههها : [17]البقههههرة:

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 .[11]البقرة:(   ىئ ىئ ی
ويقههول جههل جاللهه  مبينهها  تاههذيبهأ للقههرآن الاههرب وألسههفارهأ نفسههها ومتههردهأ علههى موسههى 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )واألنبيههههههههههههاء مهههههههههههه  بعههههههههههههده: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 .  [19-11]البقرة:

 :(1)دخول أرض كنعان
حهوايل القهرن الثالهث عشهر  .م. أاهار بنهو ةسهرائيل بقيهادة  ،بعد موت موسى عليه  السهالمو 

يوشههع خليفههة موسههى بعههد وفاتهه  علههى بههالد هنعههان، واحتلوههها واسههتولوا علههى مجيههع مهها فيههها مهه  
خههريات وثههروات، بعههد أن أبههادوا معظههأ أهلههها، واسههتعبدوا مهه  أبقههوا عليهه  مههنهأ. فانتهههت بههذلك 
لديهأ حياة اخلشونة والبداوة والتنقل، وافتتهوا عهد احلضهارة والدعهة واالسهتقرار، وسهانوا املهدن 
لهى والقرى واملنازل والقصور اليت ورثوها م  الانعانيني. وأخذت مأاولتهأ لشؤون ديهنهأ تسهري ع

دهأ ومههذاحهأإ وهههان معظههأ هههؤالء عابههشههراف أحبههارهأ وفقهههائهأ وسههدنة م ريهها مههنظأ  ههت ة
يتهههههألفون مههههه  نسهههههل الوي أحهههههد أبنهههههاء يعقهههههوب، وههههههأ رههههههج موسهههههى وههههههارون. وأمههههها ر سههههها هأ 

 .(9). (4)السياسيون فاانوا يف حدر هذه املدة م  القضاة
ينههههة خمصصههههة بههههني مههههرياث مدمثههههان وأربعههههون هههههان للالويههههني فقههههد   ،وهمهههها يههههذهر سههههفر يشههههوع

ومههع أن األرض ل ُرضههع هلههها بالفعههل، ةال أن  . ، وهههل هههذا مت حسههب نههاموس موسههىاألسههباش
 هل األسباش سانت يف مرياثها وترتيب ساا ا اجلغرايف هاآلف:

 جـــاديف الشهههمال، و نصـــف ســـب  مًســـىويف اجلنهههوب،  رأوبـــينسههها   :شـــرق األردنيف 
 .سا  بينهما

                                 
 ةن شاء اهلل. 21وسيأف تفصيل قصة دخول أرض هنعان يف مبهث قصة يشوع يف سفره ص   (1)
قهههة وقهههوادا  ههههانوا حاامههها   وي سهههلطة مطل  ،: املهههذهورون يف سهههفر القضهههاة ويف سهههفر حهههموئيل األولوالقضهههاة ههههأ  (2)

عثنيئيهههل واههههود ومشجهههر ودبهههورة وبهههار   : وههههأ ،وقهههد حامهههوا مههه  مهههوت يشهههوع ة  أيهههام حهههموئيل النهههيب ،للعسهههار
وجدعون وابيمالك وتولع ويائري ويفتايل وابصان وايلون وعبدون ومششون وعايل الااه  وحموئيل النيب. ول يرد يف 
الاتاب املقدس مجع ملدد هؤالء القضاة وههذلك رمبها ههان بعهض مهنهأ معاحهرا  للهبعض اآلخهر يف أجهأاء أخهرى مه  

 .797-791اتاب املقدس ص: قاموس الالبالد. ينظر
 .1-1، واألسفار املقدسة لعلي وايف. ص111-114ينظر: اليهودية واليهود لعلي عبدالواحد وايف. ص  (3)
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علهههى حهههدود شهههوا مل البههههر املتوسهههج وقهههد شهههغلوا أقصهههى  أشـــيرسههها   :غـــرأل األردنيف 
سهههها  جنههههوب نفتههههايل  زبولــــونو .هانههههت حههههدوده يف الشههههمال الشههههرقي  نفتــــاليالشههههمال، بينمهههها 

 سا  جنوب زبولون وشغل مرهأا . يساكرو .ليلوحدوده تتالمس يف الشر  أو حر اجل
املتوسهج ومه  الشهر   فنصف سبط  وقع مشهال أفهراب، وههان له  مه  الغهرب البههر مًسىأما 
 .رقا  م  البهر العظيأ حّت األردنمتتد أراضي  اربا  وش أفرايماألردن. و
يف منهههههها ا  دان ورههههههوم ،يف جانبهههههه  الغههههههررب دانيقههههههع يف جنههههههوب يهههههههو ا، ويقههههههع  بًيــــــامينو

ع حههدودمها ومههها السههبطان اللههذان تقهه شــمعونو يهــو او .الفلسههطينيني ويقههع مشههال اههرب يهههو ا
 .جلنوبباألهثرية  اه ا

هههذلك مههات أليعههازرا بهه  هههرون، مث ةن عظههام يوسههف و ، أعههوام119عهه يشههوع القائههد  ومههات
  .(1)روها معهأ م  مصر دفنوها يف شايأاليت أحض

 بداية عهد القضاة:
يوشههع جههاء )هالههب بهه  يفنههة( فالقههى مهه  األمههري . مث تتههابع علههى بههك ةسههرائيل قضههاة  وبعههد

وأمهلههوا تعههاليأ  ،و ولههت معظههأ القبائههل اإلسههرائيلية ة  الوثنيههة ،ينظمههون أمههورهأ. ومههرت السههنون
مث ملا اتسهع نفهو  . (4)دون جدوى ،وظهر عدة أنبياء حاولوا أن يذهروهأ بالدي  احلقيقي ،التوراة

بك ةسرائيل أحبح ر سا هأ السياسيون ملوها   وي سلطان هبري، ومنهأ داود وسليمان عليهمها 
أ بعهههد وفهههاة سهههليمان ة   لاتهههني:  لاهههة ةسهههرائيلإ و لاهههة يههههو ا، السهههالم، وانقسهههمت  لاهههته

  .(9)ونشبت بني اململاتني حروب أهلية هثرية
 مياه  تقسهيأبقيادة يوشهع به  نهون عليه  السهالم.  أرض هنعانةسرائيل  بكوم  بعد دخول 

 ثالثة عهود:يف فلسطني ة   الع انيني تاريت

                                 
مرههأ املطبوعهات املسهيهية، -ينظر: تأمالت يف سفر يشهوع. لنهري روسهيي . ترمجهة: فخهري لوقها الهأ . بيهت عينها  (1)

 .1-2ص مقدمة ثروت فؤاد.م. 4992الطبعة الثالثة، 
 (.22/ 1التاريت اليهودي العام. لصابر  عيمة. )  (2)
 .1-1، واألسفار املقدسة لعلي وايف. ص111-114ينظر: اليهودية واليهود لعلي عبدالواحد وايف. ص  (3)
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 :(1)عهد القضاة - أ
املفتوحهة علهى  يوشع ب  نون علي  السالم ملا فهتح األرض املقدسهة قسهأ األرضواملراد ب  أن 

عههل علههى هههل سههبج رئيسهها  مهه   ، فههأعطى لاههل سههبج قسههما  مهه  األرض، وجأسههباش بههك ةسههرائيل
، وجعههل علههى مجيههع األسههباش قاضههيا  واحههدا  تتامههون ةليهه  فيمهها شههجر بيههنهأ، وهههو ميثههل ههه ائهأ

 فيمهها يههذهر اليهههود، هههذا احلههال ببههك ةسههرائيل قرابههة أربعمائههة عههام الههرئيس جلميههع األسههباش واسههتمرَّ 
لبهك وهان بينهأ وبني أعدائهأ حروب دائمة ياهون النصهر فيهها  ،(4)وقيل أربعمائة ومخسون عاما  
 .(9)ةسرائيل مرة وألعدائهأ أخرى

 :(2)عهد امللوك - ب
أول ملههوههأ يف قولهه  عههأ  ا خهه وهههو العهههد الههذي بههدأ فيهه  احلاههأ ملايهها ، وقههد قهه  اهلل علينهه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) :وجهههل

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[421]البقرة:(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
فجعههههل اهلل عههههأ وجههههل علههههيهأ  ههههالوت ملاهههها ، فقبلههههوه علههههى هههههره مههههنهأ ويسههههمون  يف هتههههاهبأ 

 شا ول.
بعههده داود عليهه  السههالم، مث ابنهه  سههليمان عليهه  السههالم وهههان عهههدمها أزهههى وملههك علههيهأ 

العهههود الههيت مههرت علههى بههك ةسههرائيل علههى اإل ههال ، و لههك ملهها أُوتيهه  هههذان النبيههان الارميههان مهه  
 .ة مع الطاعة والعبادة هلل عأ وجلالعدل واحلام

                                 
 لالستأادة والتفصيل ينظر: سفر القضاة.  (1)

 .اليهوديههة والنصههرانيةدراسههات يف عهه   ، نقههال  211همهها  هههر  لههك زهههي شههنودة يف هتابهه  "ا تمههع اليهههودي" ص  (2)
 .22. صلسعود اخللف

 .22ص .لسعود اخللف .اليهودية والنصرانيةدراسات يف ينظر:   (3)
لالستأادة والتفصيل ينظر: سفرا حموئيل األول والثاين وسفرا امللهو  األول والثهاين، وههذلك سهفرا األخبهار األول   (4)

 والثاين.
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 :(1)عهد االنقسام - ج
، عهههده رحبعهههام بههه  سهههليمانحيهههث تنهههازع األمهههر بههههو العههههد التهههايل لسهههليمان عليههه  السهههالم، 

ويربعام ب  نباش حسب رواية اليهود، فاسهتقل رحبعهام بسهبج يههو ا وسهبج بنيهامني، وههوَّن دولهة 
 .نوب فلسطني عاحمتها "بيت املقدس"يف ج

ومسُايههههت دولههههة يهههههو ا نسههههبة ة  سههههبج حاامههههها، وهههههو سههههبج يهههههو ا الههههذي مهههه  نسههههل  داود 
وملو  تلك الدولة، واسهتقل يربعهام به  نبهاش بالعشهرة أسهباش األخهرى، وسليمان عليهما السالم 

وأههل ههذه الدولهة  ،وهوَّن دولهة يف مشهال فلسهطني، مسُايهت دولهة ةسهرائيل وجعهل عاحهمتها نهابلس
السامريني" نسبة ة  جبل هنا  ُيسمى "شامر" اشياه أحد ملوههأ وههو "هيسم ون لدى اليهود ب
 حاحب  السَّامرة، ومسيت منطقتهأ "السامرة".عمري ومساه نسبة ة  

اريوا قبلتهأ م  بيت املقدس ة  جبل  -وهأ شعب دولة ةسرائيل-لسامريني ويالحمح أن ا
 مالحدة  وهفارا  لتغيريهأ القبلة. -م  شعب يهو ا-يسمى "جأرب" ويعت هأ اليهود 

ات مه  تاركهمها توافها مث ةن الدولتني هان بينهما عهداء وقتهال، وههان تهدث يف بعهض الفهي 
 وتعاون، وهانت دولة ةسرائيل هثرية القالقل والفنت وتغريت األسرة احلاهمة فيها مرارا  عديدة.

أما دولة يهو ا فاستقر احلاأ يف سبج يهو ا يف  رية سهليمان به  داود عليهمها السهالم، وهانهت 
 .  (1)واملوآبيني ،(2)واألدوميني ،(2)نيوالفلسطيني ،(9)اآلراميني (4)حروب م  جريا أ تقع على الدولتني

                                 
 ينظر: سفرا أخبار األيام األول والثاين.لالستأادة والتفصيل   (1)
 .27 -22ص .لسعود اخللف .اليهودية والنصرانيةدراسات يف   (2)

ةحههدى الشههعوب السههامية الههيت سههانت يف املنطقههة املمتههدة مهه  جبههال لبنههان يف الغههرب ة  مهها وراء واآلراميههون هههأ   (3)
 .24. صالاتاب املقدس وراءها جنوبا  قاموسالفرات شرقا ، وم  جبال  وروس يف الشمال ة  دمشا وما 

شعوب قدمت م  جأيرة هريت وقطنت فلسهطني قبهل جمهمل بهك ةسهرائيل ةليهها وههانوا يسهانون والفلسطينيون هأ   (4)
 .119. صالاتاب املقدس قاموس .يف منطقة اأة والساحل الغررب م  فلسطني

وههانوا يسهانون يف املنطقهة املمتهدة مه  البههر امليهت ة  هأ م  نسل عيسو ب  يعقوب علي  السهالم واألدوميون   (5)
 .91. صالاتاب املقدس قاموس .خليل العقبة

مهه  الشههعوب السههامية الههيت هانههت تقطهه  املنطقههة الههيت تههدها مهه  الغههرب البهههر امليههت ومتتههد ة  وااملوآبيههون وهههأ   (6)
 .147. صالاتاب املقدس قاموس .الشر  قليال  
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 خاحَّههةا عبههادة لألحههنام يف هثههري مهه  األوقههات و أن الههدولتني وقههع مهه  حاامههها وشههعبه همهها
 . (1)دولة ةسرائيل واليهود الساميني

عامهها، حيههث سههقطت  422اسههتمرت دولههة ةسههرائيل مسههتقلة لهها سههيادها علههى أرضههها قرابههة 
 .م. تقريبهها ، فسههب شههعبها وأسههانهأ  744سههرجون عههام  بعههدها يف يههد األشههوريني زمهه  ملاهههأ

نقوا فيمههها بعهههد ديانهههة بهههك يف العهههرا  وأتهههى بهههأقوام مههه  خهههارج تلهههك املنطقهههة وأسهههانهأ ةياهههها، فهههاعت
 ، وبذلك مت القضاء على تلك الدولة. ةسرائيل

 199عهههام، مث سهههقطت بأيهههدي فراعنهههة مصهههر عهههام  914وأمههها دولهههة يههههو ا فاسهههتمرت قرابهههة 
  .(4)با ، وفرضوا عليها اجلأية، وامتد حاأ الفراعنة يف  لك الوقت ة  الفرات .م. تقري

املسههههريي: )مياننهههها أن ُنسههههقج متامهههها   الههههدهتور عبههههدالوهاب يقههههول ومههههع انتهههههاء هههههذه املرحلههههة 
ليهل حمل  مصهطلح "تهواريت اجلماعهات  ،مصطلح "تاريت الع انيني" أو "تاريت الع انيني اليهود"

ة  يصبح م  املستهيل التهدث ع  اليهود بشهال عهام داخهل ة هار تهاركي موحهد.  ،اليهودية"
أحهبح  ،فبعد أن اهتسبت اجلماعات اليهودية املختلفهة اسهتقاللا الثقهايف عه  مرههأ عه اين موحهد

ات اجلماعههههات تههههها املسههههتقلة عهههه  ظههههروف وحرهي ههههلاههههل مجاعههههة يهوديههههة ظروفههههها التاركيههههة وحرهي  
ويهرى   (9)(سلوهها ومصريها ةال يف ة هار تهاريت ا تمهع الهذي تنتمهي ةليه وال ميا  فهأ  ،األخرى

 بذلك أ ا بدأت مرحلة تواريت اجلماعات اليهودية.

 القسم الثاني : تاريخ اجلماعات اليهودّية :
بسههههبب عصههههيان اليهههههود ألوامههههر اهلل تعهههها  ، ومتههههر دهأ عليههههها ، ولقههههتلهأ األنبيههههاء ، وأهلهههههأ 

لاهههالم اهلل ، ومبههها جنهههت أيهههديهأ مههه  املوبقهههات إ ضهههرب اهلل علهههيهأ الذل هههة الس ههههت ، و هههريفهأ 
واملسهانة ، وبههاءوا بغضههب مهه  اهلل ، وشههت تهأ اهلل يف األرض ، وات ضهح  لههك بشههال واضههح بعههد 

 السيب البابلي والذي بدأت ب  مرحلة تاريت اجلماعات اليهودي ة .

                                 
 .27 -22النصرانية لسعود اخللف صهتاب اليهودية و   (1)
 .17-72وينظر اليهودية ألأد شليب ص .21-27ص املرجع السابا  (2)
 (.972/ 1) للمسريي. .موسوعة اليهود واليهودية  (3)
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 :(1)السيب البابلي
( ملك بابهل علهى Nabuchonosor) نصر نبوخذ الالداين  .م. أاار217ة يف سنو 

واسهيجع منطقهة الشهام وفلسهطني، و هرد الفراعنهة منهها، مث زحهف مهرة أخهرى ة  دولهة فلسطني، 
ل، وهههذا مهها يهههو ا الههيت متههردت عليهه ، فههدمرها ودمههر معبههد أورشههليأ، وسهها  شههعبها مسههبيا  ة  بابهه

 . (4)سنةيث ظلوا يف األسر زهاء مخسني ح ،ُيسمى بالسيب البابلي
ني عههههههام يعلههههههى البههههههابل (9)( ملههههههك الفههههههرسCurusور  )قههههههحههههههّت تغلههههههب وبقههههههوا يف السههههههيب 

واسههتعادوا بعههض حيههاهأ  ،ورجههع هثههري مههنهأ ة  فلسههطني، (2)، فههأ لا سههرايل اليهههود .م.291
ول ينعمههوا بهه  بعههد  لههك ةال فههيت قصههرية. فوقعههوا أوال   ههت  ،ولاههنهأ فقههدوا اسههتقاللأ (2)األو 

 994-291استمر حاأ الفرس م  . حيث (1)وظلوا هذلك زهاء قرنني هاملني ،سيطرة الفرس
  .م. 

                                 
 لالستأادة والتفصيل ينظر: أسفار عأرا، وأميا، وأستري.  (1)
. 1-1، واألسهههههفار املقدسهههههة لعلهههههي وايف. ص111-114ينظهههههر: اليهوديهههههة واليههههههود لعلهههههي عبدالواحهههههد وايف. ص  (2)

 .21-27اليهودية والنصرانية لسعود اخللف صودراسات يف 
"قور  األه " مؤسس اإلم ا ورية الفارسية )األسرة األمخينية(. هان حاهما  لدويلة تابعة للميديني لان  رلَّ    (3)

ووجههههد مجاعههههة يهوديههههة يعههههود أحههههلها ة  سههههيب مهههه  هيمنههههتهأ، مث أسههههس ةم ا وريههههة مياميههههة األ ههههراف. فههههتح بابههههل 
نبوختنصهههر، ويبهههدو أ ههها سهههاعدت علهههى احهههتالل املدينهههة. وقهههد اخهههتج قهههور  سياسهههة جديهههدة رتلهههف عههه  سياسهههة 
اإلم ا وريات السائدة حهّت  لهك الوقهت، ففصهل القصهر عه  املعبهد وتقبَّهل التعدديهة الدينيهة، وقهد  بها  لهك علهى 

دس ليعيهدو بنهاء الياهل. وقهور  اهري اليههودي الوحيهد الهذي ُأشهري ةليه  يف العههد اليهود فسمح لأ بالعودة ة  الق
 (.217-211/ 1القدب بأن  املاشيَّح. موسوعة اليهود واليهودية للمسريي. )

د واليهوديههة. للمسههريي. ولههذا  ههول قههور  يف الوجههدان الههديك اليهههودي ة  املخلهه  بههل املاشيَّح.موسههوعة اليهههو   (4)
(1/212.) 

وقد أحبح السيب أو النفي ة  بابل مث اخلروج منها والعهودة ة  فلسهطني، مثهل العبوديهة يف مصهر مث اخلهروج منهها   (5)
والتسلل ة  هنعان،  طا  متاررا  يعيد نفس  ع  التاريت املقدس. وتاول الصهاينة أن يطبقوا  لك على التاريت اري 

تفضيل احلياة يف املهجر، فاثري م  املنفيني رفضوا العودة، واألدبيات الديك. وقد أحبهت هلمة "بابل" تشري ة  
 (.212/ 1الصهيونية تشري للواليات املتهدة باعتبارها "بابل". موسوعة اليهود واليهودية. للمسريي. )

  .1-1، واألسفار املقدسة. لعلي وايف. ص111-114اليهودية واليهود. لعلي عبدالواحد وايف. ص  (6)
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 السيطرة اليونانية:
 ،(1)زحههههف علههههى بههههالد الشههههام وفلسههههطني اإلسههههاندر املقههههدوين اليونههههاين .م. 994ويف عههههام 

تههويف فيمهها و امتههدت دولتهه  فشههملت فههارس والعههرا  ومصههر واسههتو  علههى أهثههر األرض يف زمنهه . و 
  .(4). .م 942يقال 

واستو  عليها، وأزال حاأ فارس، بل استو  علهى بالدههأ وبهالد مصهر والعهرا ، فهدخلت 
 منتصهههف القهههرن األول قبهههل ههههذه املنههها ا  هههت حامههههأ مههه   ايهههة القهههرن الرابهههع قبهههل املهههيالد ة 

 .امليالد

 حكم الرومان:
بههههوميب" سهههههنة القائههههد الرومههههاين " زحههههف علهههههى الههههبالد منتصههههف القههههرن األول قبههههل املههههيالديف 
 . (9) .م. وأزال حاأ اليونانيني عنها، فدخل اليهود  ت حاأ الرومان وسيطرهأ12

 تشتتهم يف األرض: 
يف زمهه  سههيطرة الرومههان علههى منطقههة فلسههطني بُعههث املسههيح عليهه  السههالم، وبعههد رفعهه ، وقههع 

القائهد الرومهاين بالء شديد على اليهود يف فلسطني، حيث قاموا بثورات ضد الرومان،  ها جعهل 
جيتهههد يف استئصههالأ والفتههك هبههأ وسههيب أعههداد  هبههرية مههنهأ وهجريههها، ودمههر  ،م79تههيطس عههام 

 بيت املقدس ومعبد اليهود، وهان هذا التدمري الثاين للهيال.
، حيههث أمههر جنههوده بتسههوية م192احلههاهأ الرومههاين أدريههان سههنة  وقههد زاد يف تههدمري الياههل

                                 
ملك مقدونيا، مؤسس اإلم ا ورية اليونانية اليت ضمت فلسطني همها ضهمت بابهل عماعاهها اليهوديهة الابهرية. )  (1)

وتاي التلمود ع  زيارت  القدس ومقابلت  الااه  األعظأ. ولا  م  املعروف أنه  ل يهأر القهدس أل ها اهري مهمهة 
 .م. مبهههها اة السهههاحل الشهههرقي للبههههر  999وههههذلك مههه  يسهههانون حولههها. ومههه  املعهههروف أنههه  تقهههدم عيوشههه  عهههام

املتوسههج، ولانهه  قمههع ثههورة السههامريني وحههر  هههيالهأ يف جبههل جههأرب، وأعلهه  يهههود فلسههطني والءهههأ لهه . موسههوعة 
 (249اليهودية للمسريي. ص

 .29املنجد يف األعالم ص  (2)
  .21 -21اليهودية والنصرانية لسعود اخللف ص دراسات يف   (3)
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 شهيءا معبهدا  لابهري آلهة الرومهان الهذي يسهمون  "جهوبتري"، وههدم ههل اليال باألرض، وبىن فيه
يف املدينههة، ول يههي  فيههها يهوديهها  واحههدا ، مث منههع اليهههود مهه  دخههول املدينههة، وجعههل عقوبههة  لههك 

ة  بيت املقدس يوما  واحدا  يف السنة والوقوف على جدار بقي  ءبا ياإلعدام، مث مسح لليهود 
 عبد وهو اجلأء الغررب من ، وهو الذي ُيسمى "حائج املباى".قائما  م  سور امل

تشهههتت اليههههود يف أأهههاء األرض، وسهههلَّج اهلل علهههيهأ األمهههأ يسهههومو أ سهههوء العهههذاب  وهبهههذا
 ببغيهأ وفسادهأ وسوء أخالقهأ.

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) :ويف هههههههذا يقهههههههول اهلل عهههههههأ وجهههههههل

(   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[117]األعراف:
م  اجلأاء الذي حاأ اهلل ب  عليهأ مهع العهذاب املسهتمر ة  يهوم القيامهة تقطهيعهأ يف  وهان

ڱ ڱ ں ) :قهههال عهههأ وجههههل األرض وتشهههتيتهأ فيهههها جهههأاء هفههههرهأ وفسهههادهأ.

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

   .(1)[111-111]األعراف:
فقهههد  ،قههام أول احتاههها  بههني بهههك ةسههرائيل وبهههني عههرب احلجهههاز )العمالقههة( ،ويف تلههك الفهههية

ة  أراضهي احلجهاز يف اجلأيهرة  ،وحههبهأ زوجهاهأ وأ فهالأ اإلسهرائيلينينأحت أعداد هبرية مه  
  .(4)ياةناشدي  احلرية واألمان بعيدا  ع  االضطهادات واملنافسة حول احل ،العربية

يسههومون اليهههود سههوء العههذاب. فهينمهها  ،منههذ اسههتيالئهأ علههى فلسههطني ،ول ينفههك الرومههان
حطَّمههت القههوات الرومانيههة معابههدهأ يف فلسههطني سهههبوهأ أسههرى يف شههوارع رومهها يههدفع شههبا أ 

                                 
 .19-21اليهودية والنصرانية لسعود اخللف صدراسات يف   (1)
 (. 22/ 1التاريت اليهودي العام لصابر  عيمة. )  (2)
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ويعطهو أ الرمهايل والسهيوف يتقهاتلون هبها  ،ويتساقطون يف الطرقهات ،وتملون األحجار ،العربات
ويههأتون  ،ويطلقههون علههيهأ الوحههو  ،ويقتههل بعضهههأ بعضهها  لتههنعأ القههوات الرومانيههة هبههذه املنههاظر

بابههارهأ مهه  احملههاربني ومهه  رجههال الههدي  ويعلقههون األحجههار يف أعنههاقهأ مث يلقههون هبههأ يف اآلبههار 
 ويدفنو أ أحياء.

يف القهههدس ألهههوا أخشهههاب املعبهههد ومناضهههده الذهبيهههة وحينمههها ههههدم الرومهههان معبهههد سهههليمان 
 وألوا اليهود ة  روما مرة أخرى وأحرقوهأ يف الأيت املغلي. ،وحفهات م  التوراة

ة  القهههدس فقتهههل مههه  اليههههود  (4)فاسهههبازيانقائهههده  (1)نهههريونم أرسهههل اإلم ا هههور 17ويف سهههنة 
ههو املهؤرا اليههودي  ،هود واحهد مهنهأوساعده على  لك ودل  على خمابمل الي ،آالفا  حرقا  وحلبا  

وملههها مهههات  .م(12واملتهههون سهههنة  ،م97الشههههري: يوسهههيفوس ) فيالفيهههوس يوسهههيفوس املولهههود سهههنة 
 ة  القههدس وأوحههاه أالَّ  (9)تيتهوساإلم ا هور نههريون وأحهبح القائههد فاسههبازيان ةم ا هورا  أرسههل ابنهه  
 .(2)هدمها عليهأ ،يبقي على أحد م  اليهود. وملا  ص  اليهود يف قلعة ماسادا

                                 
م ، تشهتهر فهية حامه  بهاحلريا الهذي دم هر   11م حهّت عهام  22نريون : ةم ا ور روماين ، حاأ روما م  عهام   (1)

أ النَّصارى وهأ أقلي هة م ، وبىن نريون البيت الذهيب وقصر ا فخم ا  12هثري ا م  روما عام  وسج املنطقة احمليقة ، اه 
آنذا  ، وقام بإعدامهأ ، هانت فية اخلمس سنوات األو  م  حام  جميدة بسبب حامة معل م  سيناا . مات 

 منتهر ا وهو يف الث انية والث الثني م  عمره .
ئيل ، ومقال لعبد احلميهد األزههري يف مذه رات يف تاريت الانيسة املسيهية ، للقم  ميخائيل جريس ميخاينظر: 

منتههههدى األلوهههههة ، ا لههههس العلمههههي ، هتههههاب : الطاايههههة نههههريون ، سههههنوات الر قههههة واحملرقههههة ، حممههههد عصههههمت ، دار 
 م . 4991، الطبعة األو   مشار 

هههه  11عههامي فاسههبازيان : هههو تيتههوس فالفيههوس فسههبازيانوس املعههروف باسههأ فاسههبازيان ، اإلم ا ههور الرومههاين بههني   (2)
م ، مؤس س سهاللة فالفيهان ، ومؤسهس مدينهة نهابلس الفلسهطينية ، جعله  نهريون مسهؤال  عه  حربه  ضهد  اليههود  71
 ، وحاأ م  بعده ابن  تيتوس . 71م ، تويف عام  11 عام

 منتديات آثار أهل مصر ه املوسوعة احلرة ويايبيديا .ينظر: 
بعههد والههده فاسههبازيان ، وحاههأ بعههده شههقيق   11هههه  71حاههأ مهه  عههام  تيتههوس : اإلم ا ههور الرومههاين العاشههر ،  (3)

 األحغر دومينيان ، وقد قام بإبادة ضد  اليهود يف القدس وقتلهأ يف القدس ةب ان متر دهأ يف حاأ أبي  فاسبازيان .
 موسوعة اليهود واليهودية . عبد الوهاب املسريي .ينظر: 

 م  جريدة "أخبار الناس". 79 -11-19. نقال  ع : مقال ألنيس منصور لعدد 117اليهودية واليهود لعلي وايف. ص  (4)
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وة  ةجالء بك ةسرائيل م  بالدهأ يف هاتني املرتني يشري القرآن الارب ة  يقول اهلل تعها : 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ ے  ہ ھ ھ ھ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 . (1)[7-2]اإلسراء:(   ې ې ې

 : حكم املسلمني
علهى الشهام وفلسهطني ومجيهع مها ههان يف يف السهيطرة  وقد خلف املسلمون الرومهان النصهارى

 يف القرن األول الجري الذي يوافا القرن السابع امليالدي.و لك  ،يد الرومان يف هذه املنا ا
لليهههود وهههان اليهههود يف حالههة تشههتت وتفههر  يف مجيههع أأههاء األرض، ول ياهه  ُيسههمح وقتههها 

بهههل ههههان مههه  بنهههود املعاههههدة بهههني نصهههارى بيهههت املقهههدس وعمهههر بههه   بالسهههاىن يف بيهههت املقهههدس،
اخلطهههاب رضهههي اهلل عنههه  أن ال ُيسهههميحي لليههههود بالسَّههها  يف بيهههت املقهههدس
فاسهههتمر اليههههود يف  ،(4)

 . (9) أأاء األرض ة  بداية القرن العشري التشتت والتمأ  يف

                                 
  .1-1، واألسفار املقدسة لعلي وايف. ص111-114اليهودية واليهود لعلي عبدالواحد وايف. ص  (1)
دار الياث، بريوت،  .تاريت الرسل وامللو . حملمد ب  جرير ب  يأيد ب  هثري ب  االب اآلملي، أبو جعفر الط ي  (2)

(. و ها جهاء يف نه  املعاههدة: بسهأ اهلل الهرأ  الهرحيأ ههذا مها أعطهى عبهداهلل 191/ 9ههه )1917 ،الطبعهة الثانيهة
ألنفسههأ وأمهوالأ ولانائسههأ وحهلبا أ وسهقيمها وبريئهها  عمر أمري املؤمنني، أهل ةيلياء م  األمان أعطاهأ أمانا  

سههأ وال ههدم وال ينهتق  منهها وال مه  حيأهها وال مه  حهليبهأ وال مه  شهيء مه  وسائر ملتها، أن  ال تسا  هنائ
 .... أموالأ، وال يارهون على دينهأ وال يضار أحد منهأ، وال يسا  بإيلياء معهأ أحد م  اليهود

 . الذي شرش هذا الش رش هأ الن صارى ، وليس عمر ب  اخلط اب  وهان  
 . 11-19سعود اخللف صاليهودية والنصرانية ل ينظر:  (3)
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 : اليهود يف العصر احلديث
واملسههتوحاة مهه  الفرنسههي "نههابليون  ،علههى يههد الفرنسههيني بههدأت فاههرة  ميههع اليهههود يف دولههة
تيههودور وخطههج لهها فعليهها  وأحههدرها " ،بونههابرت" الههذي دعهها لههذه الفاههرة لتجنيههد اليهههود يف ألتهه 

يف هتابهههه  "الدولههههة اليهوديههههة" عههههام  ،اليهههههودي الههههذي أسههههس احلرهههههة الصهههههيونية" ا ههههري (1)هرتههههأل
 م.1117وعقد لذلك مؤمتر بال يف سويسرا عام  ،م1111
م، الههيت قسههمت الههبالد العربيههة واإلسههالمية عمههدت 1111بعههد اتفاقيههة سههاياس بياههو عههام و 

                                 
 الصهههيونيةحهههفي يهههودي  سههاوي جمههري، مؤسههس وهههو  ،يف بودابسههت ،1119مههايو 4 يف تيههودور هرتههألولههد   (1)

ثالثههة أمسههاء ، أمه ههها : امسهه  األملههاين ) تيههودور ( ، وثانيههها : امسهه  العهه ي ) بنيههامني ، هههان تمههل السياسههية املعاحههرة
األملههاين اليهههودي السههائد يف تلههك  ويرالتنههيطههابا رويل  تلقههى تعليمهها   ( ، وثالثههها : امسهه  ا ههري ) تيفههادارا ( . زئيههف

 ،فيينههايف نفههس السههنة انتقلههت عائلتهه  ة   ،1171الفههية، يغلههب عليهه  يف حههلب  الطههابع الغههررب املسههيهي حههّت سههنة 
مث اشتغل بعدها فية قصرية يف حماهأ  ،1112الية القانون حّت حصل على الدهتوراه سنة لتها هرتأل مباشرة با

 وسالتسبورس مث توج  ة  األدب والتأليف. فيينا
  فراي  برس  م  املهمة آنذا  نوي الفيينيةهمراسل للصهيفة   باريسعمل يف  بالصهافة حيث اشتغل هرتأل أيضا  

وتهابع أحهداثها يف  قضهية دريفهوسبعهد أن عهايش  الصههيونيةهنا بدأت تتشال أفاهار هرتهأل  ،1111ة   1111
جيهاد حهل ةأحهبح يفاهر يف املشهال اليههودي ويف ضهرورة و  ،مراسالت  الصهفية يف فية ازدادت فيها معاداة السامية
ثبهههات ةفالتيهههار املعهههادي للسهههامية ورابهههة اليههههود يف  ،والغربيهههةاهههري االنهههدماج واالنصههههار يف جمتمعهههات أوروبههها الشهههرقية 

 يدعوان ة  البهث ع  بديل. –هما يرى هرتأل   –وجودهأ هشعب 
 : ههت عنههوان 1111والههذي نشههر سههنة  1112يونيههو  17اإلجابهة هانههت يف الاتيههب الههذي انتهههى مهه  تأليفهه  يههوم 

حجههر األسههاس لظهههور الصهههيونية  بدايههة ةال أنهه  وضههع فعههال  يف ال واسههعا   الدولههة اليهوديههة. وةن ل جيههد الاتيههب حههدا  
 91و  41السويسهرية بهني  بهازليف مدينهة  املهؤمتر الصههيوين األولالسياسهية وتأسهيس احلرههة الصههيونية بعهد انعقهاد 

بعههد  لههك بههدأ هرتههأل عههدة حمادثههات مههع  ،عامليههةللمنظمههة الصهههيونية الوانتخههاب هرتههأل رئيسهها  ،1117أاسههطس 
 أملانيهامهرتني يف  1111لهذي التقهى به  سهنة ا فيلهلأ الثاينشخصيات عديدة م  دول خمتلفة، مثل القيصر األملاين 

لاههه   ،لصههههيوين، حثههها عهه  مؤيهههدي  للمشهههروع ا1191سهههنة  عبهههد احلميههد الثهههاينأو السهههلطان العثمهههاين  القههدسويف 
يف ةدالا  ،1192يوليههههو  9تههههويف  ،جهههههوده فشههههلت وترهههههت ا ههههال مفتوحهههها ملواحههههلة العمههههل علههههى تأسههههيس الدولههههة

 .بالنمسا
 . املوسوعة احلرة ويايبيديا( ، و  472هه  4/471عبد الوهاب املسريي )  موسوعة اليهود واليهودية . د.:  ينظر
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قت ة  تلبية رابة بريطانيا ة  بسج نفو ها على جأء مهأ م  هذه البالد، وسعت يف نفس الو 
والصهيونية العاملية بإنشهاء و ه  قهومي لليههود يف فلسهطني، والهيت ارهذت شهال  (1)حاييأ وايأم 

 "تصريح" والذي عرف باسأ "وعد بلفور".
، وجه  وزيهر خارجيهة بريطانيها آرثهر جهيمس بلفهور ة  1117ففي الثاين م  نوفم  مه  عهام 

 يونية يف تلك الفية، هتاب ا هذا نص :اللورد روتشيلد، أحد زعماء احلرهة الصه
 وزارة اخلارجية

 م1117م  نوفم  4
 عأيأي اللورد "روتشيلد"

يسههرين جههدوا أن أبلغاههأ بالنيابههة عهه  حاومههة حههاحب اجلاللههة التصههريح التههايل الههذي ينطههوي 
 على العطف على أماين اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقر ت :

اللة تنظهر بعهني العطهف ة  تأسهيس و ه  قهومي للشهعب اليههودي "ةن حاومة حاحب اجل
 ،،،، اخل "،يف فلسطني، وستبذل ااية جهدها لتسهيل  قيا هذه الغاية

وقررت  ،د لألمأ املتهدة واليت تتأعمها الواليات املتهدة األمريايةو مث ُأحيل ملف دولة اليه
فهههأُعل  قهههرار التقسهههيأ  ،جلههان األمهههأ املتههههدة تقسهههيأ فلسههطني بتخطهههيج يههههودي وضهههغج أمرياههي

 م.1127/ 11/ 41لفلسطني بني املسلمني واليهود يف 
بعههههد أن تأهههههدت بهههأن اليهههههود قههههادرون علهههى تسههههلأ زمههههام  ،وخرجهههت بريطانيهههها مهههه  فلسهههطني

لتبهههدأ بهههذلك مرحلهههة دولهههتهأ. أعلههه  اليههههود  ،م(1121فههههال خروجهههها يف مهههايو عهههام ) ،األمهههور

                                 
لعب الدور األهأ  ،تيودور هرتألبعد  حهيونيةيعت  حاييأ وايأمان أشهر شخصية و  ،1172نوفم   47ولد يف   (1)

عطى بريطانيا ترهيبها أواهتشف مادة النييوجليسري  شديدة التفجري و  ،1117نوفم   وعد بلفوريف استصدار 
عاملية منذ عام هان رئيسا للمنظمة الصهيونية ال  ، ا زاد م  اهتمام بريطانيا ب  و احلرب العاملية األلتستخدمها يف 

 . 1121مث انتخب أول رئيس لدولة ةسرائيل  1121حّت عام  1149
 .ةسها  ب  زيفيف بلدة ليهوفوت وقد خلف   ةسرائيليف  1124عام  نوفم  1تويف حاييأ وايأمان يوم 

 واملوسوعة احلرة ويايبديا.، ( 471/ 4موسوعة اليهود واليهودية د. عبدالوهاب املسريي )
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جديههدة مهه  مراحهههل الصههراع اإلسههالمي اليههههودي، والههذي حهههبغ هههذه املههرة بصهههبغة قوميههة ليضهههيا 
الصراع التاركي بدهاء يهود ة  حراع عررب ةسرائيلي، وكرجوا اإلسالم مه  دائهرة الصهراع والهذي 

 .(1)قام على أحول  احلقيقية خياق  ة ااهو القوة اليت ميا  أن توقف متدد اليهود، وال يستطيعوا 
ومههه  خهههالل العهههرض املهههوجأ لتهههاريت اليههههود ، يظههههر مهههدى فسهههادهأ حيثمههها حل هههوا وار لهههوا ، 

أي  بيئة يتو الون فيها ، ويظهر بطالن دعواهأ يف أرض فلسطني ، وأ أ ة ها  ومدى خطرهأ يف
 ملا أحدثوا فيها م  فساد . سانوها يف فية الحقة م  التَّاريت ل يلبثوا أن أخرجوا منها وشر دوا

، وههو ميث هل مرحلهة هام هة  وبعد احلديث عه  تهاريت اليههود أدلهف ة  التعريهف بيشهوع وسهفره
 وحس اسة م  تاريت اليهود .

  
 

                                 
  .19-11اليهودية والنصرانية لسعود اخللف صدراسات يف  ينظر:  (1)
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ل
َّ
 الفصل اأَلو

 التعريف بيشوع وبسفره
 وفيه مبحثان :

 املبحـــــــــــــث اأَلوَّل  :
 

 . الكتابشخصية يشوع بني املسلمني وأهل 

ــاني : ــث الثَّــــ  املبحــــ
 

 . ف بسفر يشوع واملقارنة بينه وبني األسفار األخرىيالتعر
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 املبحث األول
 شخصية يشوع بني املسلمني وأهل الكتاب

 بن نون: -يوشع – يشوع
 ،شخصههههية تناولهههها علمههههاء اليهههههود ،"يوشههههع" بهههه  نههههون عليهههه  السههههالم"يشههههوع" بهههه  نههههون أو 

واتفقهههوا علهههى جوانهههب هبهههرية مههه  سهههريت   ،. وقهههد أمجعهههوا علهههى نبوتههه  وفضهههل نيواملسهههلم ،والنصهههارى
والنصهارى  ،واعتمد اليهود ملعرفة سريت  على ما ورد يف الاتاب املقدس يف العههد القهدب ،وحيات 

ورمههههأوا لسههههريت  مبهههها يوافهههها  ،املقههههدس بعهديهههه  القههههدب واجلديههههدأخههههذوا سههههريت  مبهههها ورد يف الاتههههاب 
وأما علماء اإلسالم فاعتمدوا على ما ورد يف القهرآن  ،عقائدهأ وأن  رمأ ليسوع املسيح املخلا 

وأخهذوا مه  اإلسهرائيليات مها ل كهالف  ،الارب وما حح مه  سهنة الرسهول حهلى اهلل عليه  وسهلأ
  القواعد الشرعية اإلسالمية.

 ؟ يشوعمن هو 
 ب  ب  أليشمع ب  عميهود ب  لعدان ب  تاح  ب  تلح ب  رفح ب  بريعة ب  نونيشوع هو 
ول يُهههذهر اسهههأ أمههه  مهههع هثهههرة  ههههر اسهههأ أبيههه . وامسههه   ،( 47-49: 7أا 1) بههه  يوسهههف أفهههراب

مث دعههاه موسههى يهوشههع ومعنههاه الههرب خل هه  وُهتههب يف اليمجههة  ،( 1: 19األحههلي هوشههع )عههد
وع. ويف هتب مؤرخي العربية واريها مه  مؤلفهات العهرب يوشهع وههو أقهرب ة  االسهأ العربية يش

ويشوع اسأ الفادي الذي فو  هل اسأ وحار يف اليونانية يسوع بإبدال الشني  ،الع اين يهوشع
  .(1)سينا  
اسههههأ يشههههوع هههههو بعينهههه  اسههههأ يسههههوع يف الع يههههة )حههههرف الشههههني يف الع يههههة ينطهههها سههههني يف و 
  .(4)(اليونانية

                                 
. جممهههع الانهههائس يف الشهههر  األد ، بيهههوت، للقهههس ولهههيأ مهههار  .السهههن  القهههوب يف تفسهههري أسهههفار العههههد القهههدب  (1)

 (.9/ 9م. )1179
  النسخة اإللايونية يف املوقع الرمسي للاتاب املقدس. . للقس أنطونيوس فاري.تفسري العهد القدب  (2)
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امسه  يف األحهل و هرنها أن "يشوع" هلمة ع ية تعك "يهوه ههو اخلهالص"، أو "اهلل خمله ". 
  .(1)(47: 7 اأ1(، أو "يهوشوع" )1: 19"هوشع" )عد 
"يشهههوع" بالع يهههة معنهههاه "اهلل ههههو خالحهههي" فهههإن خالحههه  معنهههاه النصهههرة واملهههرياث  وقيهههل: اسهههأ

 .  (9)"ويشوع يعك "الرب يعطي انتصارا  . (4)(مرة 42مرة يف السفر( واالمتال  ) وردت  11)وردت 
( وامسه  أوال  ههان 47-7:41أى  1قال األرشيدياهون: ويشوع ب  نون مه  أسهباش أفهراب )

 .(2)"مث دعاه موسى فيما بعد "يشوع" أو "هوشع ،( ومعناه "خالص" 1 : 19هوشع )عد 
، ومعنهههاه "عتههها" أو "خهههالص"   hosheaK،oshea()هوشهههعوقهههال هنهههري روسهههيي : 

. ةن ومعنهاه "يههوه املخله " jehoshua،Joshuaودعاه موسى ة  اري امس  ة  "يشهوع " 
وههذه تسهمية اسهطفانوس ) أع " "يسهوع  jesusواالسأ اليوناين ل   Joshuaاالسأ الع اين 

 .(2)(1: 2، وتسمية بولس ل  أيضا ) عب (22: 7
أيهههام ة الل بههههك  ،(1)ُولهههد يف مصههههر، وخهههرج مههههع موسهههى النههههيب ة  ال يهههة، وتتلمههههذ علهههى يديهههه 

(. مث خلفهههه  هقائههههد 19:42هههههان يشههههوع خادم ههها ملوسههههى النههههيب )خههههرو  ،(7)ةسهههرائيل واجلههههور علههههيهأ
  للشعب. 

                                 
، مصهر، بالعباسهيةي. مطبعهة األنبها رويهس تهادرس يعقهوب ملطه للقمه  .تفسري العهد القهدب تفسهري سهفر يشهوع  (1)

 .7ص م.1114الطبعة األو ، 
 .النسخة اإللايونية يف املوقع الرمسي للاتاب املقدس للقس أنطونيوس فهمي. مقدمات يف أسفار العهد القدب.  (2)
شرهة  ،ترمجة: فريا عمل بإشراف ح ي بطرس ،فريا عمل بإشراف هينيث ل. بارهر ،الاتاب املقدس الدراسي  (3)

 .211صم. 4914 ،الطبعة العربية األو  ،مصر-القاهرة ،ماسي ميديا
 ،مصهر -القهاهرة، شهرهة ههارموين للطباعهة، شهريل سهفر يشهوع األرشهيدياهون جنيهب جهرجس-تفسري العههد القهدب  (4)

 .7صم. 4999 ،الطبعة الثانية
الثانيههههههة،  مرهههههههأ املطبوعههههههات املسههههههيهية، مصههههههر، الطبعههههههة-،بيت عنيههههههاتههههههأمالت يف سههههههفر يشههههههوع لنههههههري روسههههههيي   (5)

 .2-2صم.4999
 .1ص ي.للقم  تادرس يعقوب ملط .تفسري العهد القدب تفسري سفر يشوع  (6)
 (.9/ 9. )للقس وليأ مار  .السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب  (7)
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يف الاتاب املقدس ةالَّ يف معرهة رفيدب حيث عين  موسهى النهيب هقائهد ولاننا ل نسمع عن  
(، وههههان عمهههره آنئهههذ 1: خهههر17للشهههعب يف املعرههههة األو  بعهههد اخلهههروج وهانهههت ضهههد عمهههاليا )

 .(1)عام ا 22 حوايل

 يشوع عند اليهود:
 :أوالً: يشوع يف الكتاب املقدس قبل سفر يشوع

(.وامسهه  يف األحههل يهههوه خههالص أو اهلل كل )اسههأ عهه ي معنههاه همهها سههبا بيانهه   :عيشــو 
(. وهههو 11: 19(. مث دعههاه موسههى يشههوع )عههد47: 7أي 1(. يهوشههوع )1: 19هوشههع )عههد

: 42هههان أوال  خادمهها  ملوسههى )خههرو  فههراب، ولههد يف مصههر.أفههة موسههى، وابهه  نههون مهه  سههبج خلي
ه موسى ة  .(4)(19  يوشع . ويتَّضح رجهان اسأ يوشع حيث ةن  األحل قبل أن يغري 

جههاء يف "سههفر اخلههروج" ، (9)رفيههدبعنههد معرهههة  ،وهههان أول  هههر ليشههوع يف الاتههاب املقههدس
ويأيتيهى "السفر:  قال يف -سيناء–بعد  هر خروج بك ةسرائيل م  مصر و هر أوضاعهأ يف ال ية 

هريائِيلي يف ريِفيهِدبي.  هاريبي ِةسر الِيُا ويحي هاِربر »فهيقيهالي ُموسيهى لِييُشهوعي: * عيمي هرُجر حي هاال  وياخر انهرتيِخهبر لينيها رِجي
ا أيِقُف أينيا عيليى ريأرِس التهَّلَِّة ويعيصيا اهلِل يف ييِدي . ويايد  الِياي فهيفيعيلي ييُشوُع هيميا قيالي ليهُ  ُموسيهى * «. عيمي

                                 
 . للقس أنطونيوس فاري.تفسري العهد القدب  (1)
 .1911قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
حطوا فيهها رحهالأ أثنهاء ار هالأ  معناه )) متسعات (( وهي حملة لبك ةسرائيل بني برية سني وسيناء،اسأ ع ي   (3)

ل يا  فيها ماء فتذمر الشعب وضرب موسى الصخرة  ( 12- 14: 99وعد  4: 11و 1: 17يف ال ية ) خر 
لهى تهل ورفهع يهده مشهريا  وفيهها ههأم يشهوع عمهاليا وقومه  ة  وقهف موسهى ع ) 1و  17: 2وخهرج منهها مهاء ) خهر 

اهلل الذي عضدهأ يف القتال، وهان ة ا رفع موسى يدي  الب شعب ، وة ا خفضهما هان عماليا يغلب. فلمها  ة 
: 17حارت يداه ثقيلتني دعمهما هرون وحور فاانتا ثابتتني ة  اروب الشمس فغلب شعب  وهأم عماليا ) خر 

1 - 19 (. 
: 11هل بيت  ونأل ضهيفا  علهى موسهى وسهجد للهرب مهع شهيوا ةسهرائيل )خهر وةليها جاء يثرون أو موسى مع أ

(. أمهها ماا هها فغههري معههروف علههى وجهه  التهقيهها ولعلههها يف وادي رفايههد مشههال اههررب جبههل موسههى. وهنالههك 1-14
)قهههاموس الاتهههاب  .يتصهههل بهههوادي رفايهههد وبههه  واحهههة عنهههد سهههفح جبهههل رفايهههد -وهههو جمهههرى ميهههاه بهههاردة  -وادي ردوا 
 .291صاملقدس( 
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ههاُروُن ويُحههوُر في  ههى ويهي . ويأيمَّهها ُموسي ههالِياي ههاِربي عيمي ههى * صيههِعُدوا عيليههى ريأرِس التهَّلَّههِة. لُِيهي ههاني ِة يا ريفيههعي ُموسي ويهي
الِياي يهيغرِلُب.  ُه أينَّ عيمي ريائِيلي يهيغرِلُب، ويِة يا خيفيضي ييدي ُه أينَّ ِةسر ِ، * ييدي ا ُموسيهى ثيِقيليتهيهنير فهيليمَّا حياريتر ييهدي

هر ا ويويضيهعياُه  يرتيهُ  فيجيليهسي عيلييرهِ . ويدي  ا حيجي هُر ِمه ر أيخيذي يرهِ ، الروياِحهُد ِمه ر ُهنيها وياآلخي هاُروُن ويُحهوُر ييدي عيهأي هي
ِس.  ِ ِة ي ُاههُروِب الشَّههمر اُه ثيههابِتيتهينير انيههتر ييههدي . فياي ههيرِف.* ُهنيهها ي ههالِياي ويقهيورميههُ  ِحيههدا السَّ ههأيمي ييُشههوُع عيمي * فهيهي

ا تيذرهيار ا يف الر »فهيقيالي الرَّب  ِلُموسيى:  ُتبر هذي ُهو اهر ِاتياِب، ويضيعرُ  يف ميسياِمِع ييُشوعي. فيِإينا سيورفي أيحمر
ري عيمي  وانتصهر بنهو  ،(1)سهنة 22(. وهان عمره آنئذ 12-1: 17)خر "«الِياي ِم ر  يرِت السَّمياءِ  ِهر

 ةسرائيل يف تلك املعرهة بقيادت .
ويأخههذ لههوحي  ،الوحيههد الههذي شههار  موسههى يف حههعوده للجبههل ليتلقههى أوامههر الههربهههان وقههد  
-14: 42ن )خههر اوال شههك أ هها ماانههة وشههرف هبههري  ،ول يقههأ أحههد مههع موسههى اههريه ،الشههريعة
وبعههد  ،عبهد الشههعب العجههل يف ايهاب موسههى ،ويف أثنهاء حههعود موسههى للجبهل مههع يشههوع ،(19

ولاهه   ،مسههع يشههوع حههوت الشههعب فهسههب  حههوت قتههال ،ارتفههاع حههوهأ وهههأ يطوفههون بالعجههل
( وهان شديد يف احلا هما يف قصة تنبؤ ألداد وميداد 17: 94)خر موسى أخ ه خبالف  لك 

 (.41: 11يف احمللة )عد 
 ،(9)رجههل (4)مهه  هههل سههبج ،أن عههنيَّ موسههى اجلواسههيس علههى أرض هنعههان بههأمر الههربوبعههد 

                                 
 .1911قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
السهبج: اسهأ مهه  هلمهة ع انيهة لفظههها "شهبج" ومعناهها "عصهها" أو "مجاعهة يقودهها رئههيس بعصها"، وهانهت ُتطلهها   (2)

عادة على هل  م  أوالد يعقوب، وهذلك على هل  م  أفراب ومنسى ابك يوسف. ول يا  سبج الوي حمسوبا  م  
السبج تعني للخدمة يف اليال، وهان باقي األسباش يعولو أ، فاان عدد األسباش اثك  ضم  األسباش، ألن هذا

(، وهاهذا ُقساهمت أرض هنعهان ة  اثهك عشهر 41: 41عشر سبطا ، ألن أراب ومنسهى أضهيفا بهدل يوسهف )عهدد 
 .221-222ينظر: )قاموس الاتاب املقدس( ص -قسما  

: م  سبج رأوبني: مشي وُع ب  زيه ور، ومه  سهبج مشعهون: شهافاش به  حهوري، أمساء الرجال الذي  أُرسلوا للتجسس  (3)
اُل ب  يوسهف، ومه  سهبج أفهراب: "هوشهع به  نهون، ومه   وم  سبج يهو ا: هاِلب ب  يهيُفنَّة، وم  سبج يساهر: جيي

يئيل ب  سودي، وم  سبج يوسف م  سبج منسَّى: جِ  داي سبج بنيامني: فلطي ب  رافو، وم  سبج زبولون: جيدا
يئيل ب  مجييلاي، وم  سبج أشري: ستور ب  ميخائيهل، ومه  سهبج نفتهايل: أهيب به   ب  سوسي، وم  سبج دان: عما

 .(12-2: 19وفسي، وم  سبج جاد: جأوئيل ب  ماهي. )عد 
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ي  ويف هذه احلادثهة اهري موسهى اسهأ يشهوع مه  "هوشهع" ة   ،(1: 19)عد جاسوسا  لسبط  تعنيَّ
حهههيها  عهه  الههبالد الههيت تقريههرا    (1)القنههأيهالِههب بهه   هههوقههدم  وقههد ،(11: 19"يشههوع" )عههد 

وُعوقهب مجيهع اجلواسهيس بهالال  بسهبب  ،(1-1: 12خبهالف بقيهة اجلواسهيس )عهد ،سسهوها 
ول يههنل مههنهأ سههوى يشههوع بهه  نههون مههع هالههب بهه   ،خههذال أ وخيههانتهأ وخمههالفتهأ أوامههر الههرب

 (. 91-97: 12التباعهما األوامر )عد ،يهيُفنَّة
لههريى أرض  ،(4)جبههل عبههاربحيههث  هههر الههرب ملوسههى أن يصههعد  ،وقههد هههان لهه  شههرف عظههيأ

وأمهههره أن  ،ولانههه  بهههني لههه  أنههه  لههه  يهههدخلها وال ههههارون يهههدخلها لعصهههيا ما أوامهههر الهههرب ،املوعهههد
 يستخلف يشوع ليقود ةسرائيل م  بعده.

الشههههعب وعينهههه  خليفههههة لهههه  وهههههل  (9)لعههههازار الاههههاه أأمههههام  ،يشههههوع بهههه  نههههون موسههههى مث أقههههام

                                 
يف ينظههر: )السههن  القههوب  -لتصههقوا بسههبج يهههو ااالقنأيههون مهه  الانعههانيني، فههاملرجح أن هالههب مهه  الههذي  هههادوا و   (1)

قد ُنسب هالب ة  سبج يهو ا ةمها ألن أسهالف  مه  سهبج يههو ا  :، وقيل(149/ 9)تفسري أسفار العهد القدب( 
 -بالفعل و)قناز( هان أحد أجداده اخلارجني م  نفس السبج، أو ملصاهرت  أو مصاهرة بعض أسالف  لسبج يهو ا

هها لبيهههت أحهههد آبهههاء وهالهههب   .442ص .ينظههر: )شهههريل سهههفر يشهههوع لألرشهههيدياهون وههههو أحهههد  سهههبج يههههو اههههان رأس 
مينهني يف أليتجسسوا على أرض هنعان، وواحد م  االثنني الذي  بقيا  موسىاجلواسيس االثك عشر الذي  أرسلهأ 

،قبل الهههدخول ة  أرض  موسههىألههة االسههتيالء علهههى أرض هنعان.وقههد هههان أيض ههها أحههد أفهههراد اجلماعههة الههيت أقامهههها 
سههنة ملهها مت االسههتيالء علههى أرض   12حسههب العادة،هههان عمههره  ج يهههو اسههب هنعههان، لتقسههيأ األرض، وهههان ميثههل

 . 721. )قاموس الاتاب املقدس(. صهنعان

اسهأ عه ي معنهاه )مها عه ( وههي سلسهلة جبههال يف شهرقي األردن. وقهد مسَّاهها عبهارب سهاان اهرب األردن، أل هها   (2)
ل ة  وادي الأرقا ماعني ووادي احلسا يف اجلنوب. ع  النهر. ومتتد سلسلة جبال عبارب م  وادي قفري  يف الشما

: 47ولعبارب عدة قمأ، منها نبو، وهوشع، وعجلون، وقد وقف موسى على جبهل نبهو وشهاهد أرض املوعهد )عهد 
 .211(. ينظر )قاموس الاتاب املقدس( ص1: 92و  21: 94( و )تث 14

عدة شخصيات يف تاريت بك ةسرائيل، واملقصود ب  هنا:  ألعازار: اسأ ع ي معناه "اهلل قد أعان"، وقد ورد على  (3)
( وأحهبح رئهيس الالويهني بعهد قتههل 1: 41خوته  )خههرة( وقهد هههرس هاهنها  مهع أبيه  و 49: 1ابه  ههارون الثالهث )خهر

(، وقبههل مههوت هههارون مباشههرة نقههل موسههى 94: 9أخويهه  نههاداب وأبيهههو، وثانيهها  لههارون يف السههلطة الاهنوتيههة )عههد
( وظههل يف هههذه الوظيفههة بقيههة حيههاة موسههى، 1: 19( و)تههث41-42: 49ووظيفتهه  إللعههازار )عههدثيههاب الاهنههوت 

 =( 1: 12ومههدة قيههادة يشههوع. وقههد هههان لهه  نصههيب هبههري يف توزيههع أرض هنعههان بالقرعههة علههى أسههباش ةسههرائيل )يههش
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 .(41: 9و )تث  ( 91: 1تث ) و (49-11: 47)عد
وشهرف آخهر حيهث بهنيَّ  ،فقهد ههان له  اسهتثناء آخهر ،ولصدق  وةميانه  واتباعه  ههل مها أُمهر به 

الههذي   ههاوزا العشههري  سههنة  -سههيناء–الههرب ملوسههى: أن مجيههع الههذي  خرجههوا مهه  مصههر ة  ال يههة 
 ،لعصههيا أ ومتهردهأ علههى أوامهر الههرب ،ولهه  يهدخلوا أرض املوعهد ،سههيهلاون فيهها ،اخلهروجوقهت 

التباعهمهها أمههر الههرب متامهها   ،القنههأي يهيُفنَّههةيشههوع بهه  نههون وهالههب بهه   ،واسههتثىن مهه  هههذه العقوبههة
 (.14-11: 94لينال الشرف الابري)عد 

ور سهههاء األسهههباش  وههههان يشهههوع بههه  نهههون مههه  الهههذي  أوحهههاهأ موسهههى مهههع ألعهههازار الاهههاه  
 (12و 1-7و 9: 91( و )تث 41: 94)عد

ِ وقههد هلههأ الههرب موسههى وأخهه ه مبهه  يقسههأ األرض بعههد فتهههها فقههال: " اِن امسريهها الههرَُّجلينير هههذي
: أيلِعيههههههازياُر ا اِن ليُاههههههُأ األيررضي ِسههههههمي يرِ  يهيقر ههههههاِهُ  ويييُشههههههوُع برههههههُ  نُههههههوني اللَّههههههذي  (17-11: 92" )عههههههد لراي

 (.49 ،7: 91و)تث
وعنهههدما قهههام  ،وأخهههذ يوحههي الشهههعب ،آخههر أيهههام موسهههى عنههدما هههه  سهههن  واقههيب أجلههه ويف 

: 94و 9: 91هههان يشههوع يشههاره  يف  لههك )تههث  ،موسههى بيديههد نشههيده علههى مسههامع الشههعب
22.) 

 (.1: 92وقد امتأل رويل وحامة )تث  ،خلف  يف قيادة بك ةسرائيل ،وبعد موت موسى

 ثانيًا: قصة يشوع يف سفره:
وحيههث ةن  هههذا البهههث يتهههد ث عهه  سههفر يشههوع ، فلعل هه  مهه  املناسههب الت فصههيل يف قص ههة 
يشهههوع يف سهههفره ، حيهههث ةن  معظهههأ املباحهههث تتعل ههها بشهههال مباشهههر بقص هههة يشهههوع وتفصهههيلها يف 
سفره ، وم  خالل تفصيل سريت  يف الس فر تت ضح ماانة يشوع وسفره لدى اليههود عه  التَّهاريت 

، وقد بدأ الس فر بقص ة يشوع بعد مهوت موسهى عليه  السَّهالم ، فيقهول هاتهب وة  وقتنا احلاضر 

                                 = 
الاهنههوت ابنهه  ( وقههد خلفهه  يف رئاسههة 99: 42ُدفهه  يف جبعههة الههيت ميتلاههها ابنهه  فينهههاس يف جبهل أفههراب )يههش  وقهد

 (41: 49فينهاس )قض
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المهتال  األرض الهيت وعهد  (1)وأمهره بعبهور  هر األردن ،بعد مهوت موسهى هلهأ اهلل يشهوع الس فر :
وأخه ه بوعهد وههو امهتال  ههل أرض  ،ةسرائيل، وأمهره مبسهرية ههل شهعب بهك ةسهرائيل معه  هبا بنو
يناء وههي حهد أرض ض اليت وعد بك ةسرائيل هبا وههي مه  ال يهة أي بريهة سهوحدد األر  ،يطأو ا

و ههر مجيهع  ،(4)، ة  لبنان يف الشمال، ة   ر الفرات شرقا ، والبهر املتوسج اربا  امليعاد اجلنورب
 .(9)أرض احلثيني

ووعهده أن يقهوم  ،مث وعده بأن ال يقف يف وجه  أحهد وأن ياهون معه  همها ههان مهع موسهى
وترديهدها علهى الهدوام  موسهى شهريعةالتمسهك بمهره بوأ ،قسيأ األرض اليت وعهد هبها اآلبهاءة تمبهم

 لههأ جههوزوا يف وسههج احمللههة :فقههال امتثههل يشههوع وأمههر عرفههاء بههك ةسههرائيلو  ،و لههك شههرش الفههاليل
 وأمرهأ بالتأود بالأاد استعدادا  للعبور والقتال بعد ثالثة أيام.

ونصهههف سهههبج منسهههي وخصههههأ باحلهههديث أل هههأ  مث خههه  باحلهههديث سهههبطي روأبهههني وجهههاد
أخههذوا نصههيبهأ مهه  األرض قبههل عبههور األردن أيههام موسههى ولاهه  أخههذ موسههى علههيهأ العهههد أن 

 ،وحههههية موسهههههى لهههههأ ونعمهههههة اهلل علهههههيهأفهههههذهرهأ ب ،(2)(24-1: 94تلوا مهههههع ةخهههههوا أ )عهههههديقهههها
                                 

املنبهع الشهرقي يف  -1معىن األردن: اسأ ع ي معناه "الوارد املنههدر" وههو أههأ أ هار فلسهطني وله  أربعهة منهابع:   (1)
النبهههع األوسهههج وههههو أهههه  املنهههابع مجيعههها  وههههو يف تهههل  -4بانيهههاس، وينبهههع ههههذا النبهههع مههه  هههههف يف حهههخرة عاليهههة، 

منبعهه  مشههاال  وأهثرههها ارتفاعهها  فههو  سههطح البهههر فهههو املنبههع -9املاههان هههو "دان" قههدميا ، القاضههي، ويههرجح أن هههذا 
وأحهغر ههذه املنهابع ههو نبهع براايهث وههو أقصهاها  -2الذي ينبع م  أسهفل حاحهبيا ويتاهون منه   هر احلاحهبياين، 

 هر بهاختالش  -احلاحهباين. ب هر بهاختالش  هر براايهث مبيهاه  -اربا . ويتاهون مه  ههذه النههريات األربعهة  هران: أ
مياه بانياس مبيهاه اللهدان. وههذان بهدورمها ميتأجهان معها  يف بقعهة مه  املسهتنقعات علهى بُعهد مخسهة أميهال مشهايل حهرية 
احلولة لياونا  را  واحدا  هو  ر األردن، وتبلغ املسافة الهيت يقطعهها حهّت يصهب يف البههر امليهت مايأيهد علهى مهائيت 

قهاموس  :الوحيد يف العال الذي جيري يف اخنفاض ع  سطح البهر يف اجلأء األه  م  جمراه.ينظهرميل، وهو النهر 
. . ومعههىن األردن: منهههدر أو هههابج، والزم معنههاه أنهه  سههرع اجلههري، ومُسههي بههالنهر أيضهها  27-21الاتههاب املقدسهه 

 .19القوب( صالسن  ): ( ينظر41: 91)تك:
 .19صالقوب السن   .(2: 1)يش :ينظر  (2)
سهفر يشهوع لألرشهيد شهريل  .(12: 19)تهك .وهانوا أه  الشعوب وأقواها وهأ ساللة حهث به  هنعهان به  حهام  (3)

 .41ص .ياهون
 .17ص .القوبالسن   :ينظر  (4)
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لرجهال لاه  كهرج اوأخ هأ أن يبقوا أوالدهأ ونسائهأ وأنعامهأ فال يشا عليهأ ألهأ معههأ و 
فأجههابوا بالسههمع  ،ةسههرائيل مههرياثهأ مهه  أرض امليعههادليههتأ جلميههع بههك  ،املقههاتلني مههع بههك ةسههرائيل

وتأهيههدا  للطاعههة قههرروا قتههل مهه   ،بالنصههرة همهها هههانوا مههع موسههى الههرب ووعههده ،والطاعههة املطلقههة
 .(11-14: 1)يش يعصي يشوع وشجعوه للمضي قدما  فيما أمره اهلل ب 

فا هها  (4)أرتهاجاسوسهني ليتجسسها علهى  (1)شهطيأوأرسهل يشهوع مه  لجواسـيس: ارسـال ا
فأرسهل  ،لهك أرتها بهأمر اجلاسوسهنيفهُأخ  م وسانا عنهدها، (9)ة  بيت امرأة زانية امسها راحاب

أناهههرت معرفتهههها فخبأهمههها وأناهههرت معرفتهههها خب مهههها و  ،لهههك ة  راحهههاب بهههإخراجهأ مههه  بيتههههاامل
أهمهها يف السههطح بههني عيههدان خبوهانههت قههد  ،حثوا عنهمههااأ مهها خرجهها لههيال  فهه هههرت و  ،مباا مهها
وأخ همهها أ هها  ،حههعدت ةليهمههامث  ،وا يبهثههون عنهمهها يف  ريهها األردنفصههدقوها و هبهه ،الاتههان

و هههرت سهبب الرعههب وهههو  ،همها خبههوف النهاس مهه  بههك ةسهرائيلآمنهت بههامتالههأ األرض وأخ  
وتيبيسههه  أمهههام بهههك ةسهههرائيل وةههههال  ملهههو  األمهههوريني  -أهههراأل-  يهههوع خههه  انفهههال  حهههر سهههوف

مث  ،(1-7: 41و 11-9:1و 42: 4و 2: 1( و)تههههههث92-41: 41)عههههههد سههههههيهون وعههههههوج
د معروفهها عليهها وعلهى أههل بيتهها و لبهت منهمها  لبت منهمها اليمهني بهر  و ،أظهرت ةميا ا باهلل
ر املدينهة لاهون بيتهها علهى حبل مه  سهو أنألتهما مث  ،فوافقا بشرش هتأ أمرمها ،األمان لال أهلها

وتهه ءا  ،الثههة أيههام حههّت يرجههع الطلههب عنهمههاث االختبههاءونصهههتهما بالههذهاب للجبههل و  ،(2)السههور

                                 
مجهع شهط  يف الع انيههة خمفهف أو خمتصهر مهه  شهنط  أو سهنط  وهههي السهنطة أي واحهدة شههجر السهنج، وههو اسههأ   (1)

السنج ول يأل بعض أشجاره في  وهو آخر حمالت بك ةسرائيل، وامس  اليهوم اهور السيسهبان ماان ياثر في  شجر 
 .11ص .)السن  القوب( -ميتد م  حر لوش واألردن ة  جبال موآب

وههي مهه  أقهدم مههدن األرض املقدسههة علهى بعههد عشههري  مهيال  مهه  أورشهليأ وميلههني مهه  األردن، مسيهت بههذلك مهه    (2)
أي رائهة لاثرة األشجار  يبة الرائهة وقال البعض مه  "يهريل" يف الع انيهة أي القمهر أو الشههر  "رويل" يف الع انية

 .11ص .)السن  القوب( -القمري ألن أهلها هانوا يعبدون القمر، وقيل ألن أرضها تشب  القمر
سوسههههني. هانههههت حههههاحبة خههههان أو بههههار تأوجههههها فيمهههها بعههههد سههههلمون أحههههد أسههههالف املسههههيح وقيههههل أنهههه  أحههههد اجلا  (3)

 .11ص .ينظر)السن  القوب(
يف حاشههية الصههفهات ثبههت يف أحههاث علههأ اآلثههار أنهه  ل ياهه  علههى أرتهها مثههة أسههوار وقتئههذ  همهها سههيأف تفصههيل    (4)

21 - 21 . 
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وقهت فهتح بهك  (1)أن تهربج علهى بيتهها خيهوش القرمهأ منهها و لبها ،بوعدها م  اليمني ةن ل توفِ 
راها مه  خهروج أحهد مه  أهلهها خهارج وحهذ  هها وأمراهها أن  مهع ههل أهلهها يف بيت ،ةسرائيل ألرتا

و هبهها واختبئهها حههّت  ههههب  ،ففعلههت مهها  لبهها منههها ،وم فههتح أرتهها مهه  قبههل بههك ةسهههرائيلبيتههها يهه
. رعههب النههاس مهه  بههك ةسههرائيلخ مههها و فأهههد يشههوع  ،مث رجعهها ة  يشههوع وأخهه اه اخلهه  ،الطلههب
 (.42-14: 4)يش

ههر يشههوع مههر ال  ببههك ةسههرائيل مههومهه  الغههد مهه  عههودة اجلاسوسههني عبــور نهــر األردن:    با 
وبعههد ثالثههة أيههام مهه  التجهيههأ جههاز  ،، وبههاتوا هنهها  قبههل العبههورشهطيأ حههّت وحههلوا ة   ههر األردن

وأمههر الر سههاء الشههعب ة ا رأيههتأ تهههابوت  ،بائههل وسههج احمللههة الههيت ههههانوا فيهههار سههاء األسههباش والق
والاهنههههة  ،(4)لههههيت هتبههههها بإحههههبع وهههههو الصههههندو  الههههذي فيهههه  لوحهههها الوحههههايا العشههههر ا الههههرب عهههههد

                                 
 .49ص .)السن  القوب( .خيوش م مة أراء مصبواة بالقرمأ وهو حبغ م  عصارة دود ياثر يف آجام أرمينية  (1)
: 49والوحايا العشر  ُهرت يف سفر اخلهروج )خهر .41ص .ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب(  (2)

(، ويههرى بعههض البههاحثون أن الصههيغ املههذهورة يف هههذي  السههفري  تضههأ زيههادات 11-1: 2(، والتثنيههة )تههث1-12
ليهه  يعتقههد البههاحثون أن الههن  األحههلي هههان قصههريا  وةضهافات متههأخرة بسههبب ةرتبا ههها عههدل  سههيد اآللههة، وبنهاء ع
 وخمتصرا ، وم  املما  التخمني بأن الن  األحلي هان هاذا: 

 (.1: 2( و )تث4: 49أنا الرب ةلك الذي أخرجك م  أرض مصر. )خر
 (.7: 2( و )تث9: 49ال يا  لك آلة أخرى أمامي. )خر

 (. 1: 2( و )تث2: 49ال تصنع لك متثاال  منهوتا ، وال حورة. )خر
 (.11: 2( و )تث7: 49ال تنطا باسأ الرب ةلك با ال . )خر

 (.14: 2( و )تث1: 49ا هر يوم السبت لتقدس . )خر
 (.11: 2( و )تث14: 49أهرم أبا  وأمك. )خر

 .(17: 2( و )تث19: 49ال تقتل. )خر
 .(11: 2تث( و )12: 49ال تأن. )خر

 (.11: 2( و )تث12: 49ال تسر . )خر
 (.49: 2( و )تث11: 49ال تشهد على قريبك شهادة زور. )خر

ينظهر: "مه  أيه  جئنها" إلسهرائيل  (.41: 2( و )تهث17: 49ا   ا لقريبك. )خهرشيءال تشت  بيت قريبك. وال 
  .197ص .م4911، ترمجة: عمرو زهريا. ماتبة النافذة، مصر، الطبعة األو ، قنوهل
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ياون بيناأ وبيهنهأ مسهافة ألفهي  راع، لولا   ،خلفهأع وا  ر األردن فاع وا  قد (1)والالويني
مث أمههر يشههوع الشههعب أن يغسههلوا أجسههادهأ وقلههوهبأ  ،التههابوتلاههي يعرفههوا الطريهها ويبتعههدوا عهه  

ا تهههابوت عههههد الهههرب ويعههه وا أمهههام وأمهههر الاهنهههة أن تملهههو  ،تطههههروا اسهههتعدادا  لر يهههة املعجهههأاتوي
  الشعب.

مث  ، ن معهه، وأنهه  سههياو ع ماانتههك وأعظمههك عنههد بههك ةسههرائيلمث قههال الههرب ليشههوع: سههأرف
 أمره أن يأمر الاهنة بعبور النهر مث يقفوا يف وسط  حّت يع  هل الشعب.

 ههههههرهأ بتعظهههههيأ الهههههرب و  ،االقياب منههههه  حهههههّت يسهههههمعوا أوامهههههرهأمهههههر يشهههههوع بهههههك ةسهههههرائيل بهههههو 
أن الههههرب سههههيطرد الشههههعوب  ، و هههههروال اجلمههههادات لاههههي ال يتعلقههههوا بههههاألموات بههههاحلي ووحههههف 
 ،(1)ينيههههههههههساجلرجاشو  ،(2)الفههههههههرزينيو  ،(2)احلههههههههوينيو  ،(9)احلثيههههههههنيو  ،(4): الانعههههههههانيني أمههههههههامهأ مهههههههه 

                                 
هأ ههل بهك الوي فصهار عنهد اإل هال  ههأ بهك الوي ماعهدا  :والالويني .هأ الالويني م  نسل هارون :والاهنة  (1)

 .41ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( .بك هارون
الواقعهة اهرب ( قطه  نسهل  يف الهرض 1، 1: 19هأ نسهل هنعهان وههو ابه  حهام الرابهع به  نهويل )تهكالانعانيون:   (2)

األردن، واليت ُدعيت باسأ هنعان، ويف أيام يشهوع ههان الانعهانيون بقبهائلهأ املختلفهة أو شهعوهبأ االبها  مها يقطنهون 
يف الوديان واملنا ا الساحلية حيث يوجهد املهاء بصهورة نسهبية أفهر وأسههل  ها يوجهد علهى اجلبهال. ههانوا يقطنهون يف 

هههل مدينههة لهها ملههك خههاص أشههب  بدويلههة مسههتقلة، لهها حاامههها وأشههرافها   مههدن حمصههنة منتشههرة يف املنهها ا السهههلة،
سههفر يشههوع للقمهه  شههريل  :ينظههر وجيشههها ومشههاريعها التجاريههة ومؤسسههاها وعبيههدها، وال توجههد حاومههة مرهأيههة.

 .1ص تادرس يعقوب ملطي.
 .29ص  أسبا تعريفه  (3)
هأ م  قبائل هنعان سهانوا يف الشهمال الشهرقي مه  فلسهطني ويف أجهأاء مه  لبنهان ومه  مهد أ جبعهون احلويون:   (4)

 .191ص. )شريل سفر يشوع لألرشيد ياهون( :وحرمون وشايأ. ينظر
 .72ص .السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب() -هأ القرويون ساان القرىالفرزيون:   (5)
: قبيلة قطنوا البالد شرقي حر اجلليل ومنهأ ُأخذ اسأ هورة 41قال وليأ مار  يف السن  القوب صاجلرجاشيون:   (6)

، ولاهه  القمهه  تههادرس يعقههوب ملطههي 21ص .ووافقهه  األرشههيدياهون جههرجس يف شههريل سههفر يشههوع اجلرجسههيني.
ا ، جيههب أال خنلههج شههيء:وهههي مهه  القبائههل الههيت ال نعههرف عنههها  99اختلههف معهمهها وقههال يف شههريل سههفر يشههوع ص

( ة  ال ةرتباش بيهنهأ. ويف قهاموس 1: 2 إ مر99-41: 1بينهأ وبني اجلرجسيني املذهوري  يف العهد اجلديد )مت
 بائل هنعان.: بأ ا ةحدى ق422الاتاب املقدس ص
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أس ههل سهبج مه  أسهباش وأمهرهأ بانتخهاب اثهك عشهر رجهال  علهى ر  ،(4)اليبوسينيو  ،(1)األمورينيو 
نهدما ار هل الشهعب وأمهامهأ وع ،  النهر أمامهأ بعهد عبهور الاهنهةوأخ هأ بانفال ،ةسرائيلبك 

عنهههد عبهههورهأ وقفهههت امليهههاه املنههههدرة مههه  ولاههه   ،ة  أعلهههى ضهههفاف  وههههان النههههر  تلهههمل ،الاهنهههة
 .ملنفلا حّت اجتاز هل بك ةسرائيلفع  الاهنة ووقفوا يف وسج النهر ا ،(9)أدام

اثههك عشههر رجههال  نيابههة عهه  هههل  انتخههب مههع الشههعب :رب يشههوع فقههالوبعههد العبههور هلههأ الهه
عشهر أن تملهوا مه  وسهج النههر املنفلها حجهرا  لاهل  االثهكاملنتخبهني  وأمهرواوقال يشوع:  ،سبج

فهدعا  ،ع وا هبها وضهعوها يف ماهان مبيهتاأواحد م   ت أقدام الاهنة الواقفني وسج النهر، وا
وتأهيهههدا  ملعجهههأة العبهههور  لتاهههون عالمهههة ،وأمهههرهأ بأخهههذ األحجهههار عشهههر االثهههكيشهههوع املنتخبهههني 

 .ففعلوا  لك ،أة وتاون تذهارا  لأفيعلأ األبناء هبذه املعج ،لألجيال
وههي هنها  قال:  ،ونصب يشوع هذلك اثك عشر حجرا  يف وسج النهر  ت أقدام الاهنة

الشهعب عه   وبعهد عبهور ،مسهرعا  وا ألمهر يشهوع وعه  الشهعب وهان الاهنة قد امتثله ،(2)ة  اليوم
مع قوم  تهارهني أرضههأ جاد ونصف سبج منسى  ر ابني وبنو وع  هذلك بنو ،التابوت حاملي 
جههاد ونصههف  ر ابههني وبنههو مهه  بنههو األف هه29 وهههان عههدد العههابري  املقههاتلني حههوايل  ،خلههف النهههر
 وعظ أ الرب يشوع وأعلى ماانت  وهي م  معجأات . ،سبج منسى

ور الاهنههة رجعههت وبعههد عبه ،الاهنهة بههالعبور والصههعود مه  النهههرأن يههأمر بههالههرب يشهوع  أمهرو 
وهههان العبههور يف العاشههر مهه  الشهههر األول أي العاشههر مهه  نيسههان يف السههنة  ،(2)امليههاه ة  وضههعها

                                 
قبيلة سورية هنعانيهة اشهتهر رجالها بهالقوة والشهجاعة )ومهنهأ سهيهون وعهوج الهذي  قُهتال علهى اجلانهب األموريون:   (1)

 .91ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( :ينظر .الشرقي(

 .191ص .ألرشيد ياهون(شريل سفر يشوع ل) -م  نسل يبوس ب  هنعان وهأ ساان أورشليأاليبوسيون:   (2)
)حر لوش( حهر امللهح، واملهرجح أن  وهي بالع انية مبعىن أدم أي تربة أراء، وهانت بالقرب م  البهر امليتأدام:   (3)

 .القههوب(السههن  املاههان مُسههي بعههد  لههك بيههت عهه ة أي بيههت العهه  أو العبههور وعلههة هههذا االسههأ هههي هههذه احلادثههة. )
 .99ص

 ب  اري يشوع بل بعده بسنوات  ويلة.دليل على أن هات  (4)

" أن احتجهههاز ميههاه  هههر 121يقههول رشههدي البهههدراوي: يههرى وارنهههر هيللههر يف هتابههه  "الاتههاب املقهههدس والتههاريت ص  (5)
 =حدث زلأال شديد باملنطقة وا ارت أ نان م  احلجهارة  ،م1147األردن هثريا  ما تدث نتيجة للأالزل. ففي عام 
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 . (1)ني لسنة اخلروج م  مصراحلادية واألربع
خهذوها مه   هر حجار اليت أونصب يشوع األ ،(4)اجللجالوحلوا يف  الختان في الجلجال:

أن رههه وهأ بهههأمر العبهههور  ، ا سهههألأ أبنههها هأ عههه  ههههذه األحجهههاروأمهههرهأ ة ،األردن يف اجللجهههال
بأن الرب ههو مه  أجهرى ههذه الارامهة همها فعهل قبهل يف البههر األأهر  ةخبارهأو  ،وانفال  النهر

اجلميههع بقههوة الههرب وال  لههيعلأ ،يههادة موسههى عنههدما هربههوا مهه  فرعههونوانفالقهه  أمههام بههك ةسههرائيل بق
 .يأالون كافون 

وهههذلك الانعههانيني الههذي  علههى البهههر املتوسههج، خبهه  تيبههيس  ،وعنههدما مسههع ملههو  األمههوريني
 مياه  ر األردن لبك ةسرائيل، ملئت قلوهبأ رعبا  وخوفا .

-أل أ أمهلوا اخلتان أيهام ال يهة  مث أمر الرب يشوع أن يضع سااهني حادة ليخنت الشعب
 .(2)تل القلفيشوع  لك وختنهأ يف فعل و  ،(9) -التي 

                                 = 
يف عهام  الشهيءسهاعة. وحهدث نفهس 41ل على جانيب النهر وأوقفت جريان املياه متاما  ملدة واألتربة م  أعلى التال

حدث زلأال وا ارت جوانب ا هرى املهائي حيهث جهف النههر متامها  مقابهل أرتها ملهدة  ،م1191م. ويف عام 1142
توقهف سهريان امليهاه. يف ساعة. ويرى وارنر هيللر أن زلهأاال  البهد قهد حهدث يف موضهع مها، يف الشهمال نهتل عنه  42

حني يرى بعض املفسري  أن مياه النهر أحيانا  هثرية تقل حيث ال يأيد عما املياه ع  قدمني. وهذه ُتسمى خماضة 
ألن املرء ميا  أن كوضها ويع  ة  الضهفة األخهرى. وتاثهر ههذه املخاضهات يف  هر األردن وخاحَّهة مقابهل مدينهة 

 (.49/ 2) أنبياء بك ةسرائيل" د.رشدي البدراوي.-ت أرتا. "قص  األنبياء والتاري
 .91ص .القوب(السن  ): ينظر  (1)

وتعك دائرة أو دحرجة أو متدحرجا  ويشوع هو الذي دعاها بذلك ألن الرب دحهرج عهنهأ عهار مصهر اجللجال:   (2)
ميل وشر  أرتا بنهو  1،2أ ا ارب األردن بنهو  :يذهر يوسيفوس .( وهي تقع بني  ر األردن وأرتا1: 2)يش

ميل وربع، وهانت بقعتها مليئة بأشهجار النخيهل، ويغلهب أن ماا ها اآلن قريهة أرتها أو قريهة األثلهة القريبهة مه  برههة 
 .11ص .ألرشيد ياهون(شريل سفر يشوع. لاجللجولية. )

  .29ص .القدب(( و)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد 4: 2)يش :ينظر  (3)

)السهن  القهوب يف تفسهري أسهفار  -القلفة هي اجلأء املقطوع باخلتان ومُسي املاان "تل القلف" تذهارا  لذه احلادثة  (4)
، وقههد ألقههوا فيههها قلههف املختههونني واطوههها بههالياب فأحههبهت يف شههال هومههة أو تههل حههغري 29ص .العهههد القههدب(

 .79ص .ألرشيد ياهون(شريل سفر يشوع. ل)
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وا يف واآلبهاء ههانوا خمتهونني ولاهنهأ مهات ،جيهل اآلبهاء هلهك يف سهنوات التيه  وسبب  لهك أن
 يشهوع األبنهاء الهذي  فخهنت ،يتهأاآلباء هلاوا يف التي  بسهبب معصههان و  ،التي  واألبناء ل كتنوا

 برئوا م  آثار اخلتان.مث ماثوا ماا أ حّت  ،ل كتنوا
فُسهمي  لهك املاهان  (1)اليهوم دحرجهت عهناأ عهار مصهر :وقهال الهرب ليشهوععيد الفصـ:: 

مث  ،يف اليههوم الرابههع عشههر وهههان  لههك بعههد اخلتههان (9)مث عملههوا الفصههح ،(4)ة  هههذا اليههوم لجههالباجل
                                 

والعار قيل هو معصيتهأ وتذمرهأ عندما ُأخرجوا م  مصر ومتنيهأ الرجوع ملصر، وقيل أي عار عبودية املصريني   (1)
 .21ص .السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب: وهو األظهر. ينظر

 دليل على أن هاتب  اري يشوع بل بعده بسنوات  ويلة.  (2)
أول األعياد السنوية الثالثة اليت هان مفروضا  فيها على مجيهع الرجهال الظههور أمهام اسأ ع ي معناه "عبور" وهو   (3)

الههرب يف بيههت العبهههادة، ويُعههرف أيضهها  بعيهههد الفطههري، أُنشهههمل يف مصههر تههذهارا  للههههادث الههذي بلههغ فيههه  خههالص بهههك 
 ةسرائيل  روت . فاان املفروض أن  فمح تلك الليلة للرب. 

بيهب )املعهروف بعهد السهيب بشههر نيسهان( أي بهداءة اخلهامس عشهر أهان العيد يبدأ مساء الرابهع عشهر مه  شههر 
منههه ، فاهههان ي هههذبح خهههروف أو جهههدي بهههني العشهههائني أهههو اهههروب الشهههمس، ويشهههوى حههههيها ، مث يؤههههل مهههع فطهههري 

مأ ة  مرارة العبوديهة يف مصهر، وأعشاب مرة، وهان الدم املسفو  يشري ة  التافري، وأما األعشاب املرة فاانت تر 
والفطري ة  الطهارة. ةشارة ة  أن املشيهني يف الفصح ينبذون هل خبث وشر ويانون يف شرهة مقدسة مع الرب. 
وههان مجيهع أفهراد البيهت يشهيهون يف أههل الفصهح، وة ا هانهت األسهرة حهغرية تشهي  معهها ُأسهر أخهرى لاهي يؤهههل 

 ئلة أو املتقدم بينهأ يتلو على احلضور تاريت الفداء.اخلروف باامل ، وهان رأس العا
هههان املشههيهون يف أهههل الفصههح يف أول عهههده يقفههون بينمهها يف األزمنههة األخههرية حههاروا يتائههون وقههد أضههافوا ة  

ري  فريضة الفصح فيما بعد األمور التالية: أربهع ههؤوس مخهر يهديرها رأس العائلهة بالتتهابع  أوجهة باملهاء، وتهرنيأ املأمهو 
، وتقههدب وعهههاء مههه  األمثههار  أوجهههة باخلهههل لتههذهريهأ بهههالطني الهههذي اسههتعمل  آبههها هأ أثنهههاء العبوديهههة يف 111و119
 مصر.

وهههان عشههاء الفصههح أول وأهههأ شههعائر العيههد وهههان ينتهههي يف احلههادي والعشههري  مهه  الشهههر. ول يُبل ههغ الشههعب يف 
فيه . فهإن التعليمهات يف أول األمهر هانهت عه  مسهاء واحهد  باد  األمر بأن العيد سبعة أيام حّت اليهوم الهذي هربهوا

فقهههج فريضهههة دائمهههة ويف حهههبايل اليهههوم التهههايل ههههان احلضهههور ينصهههرفون. وههههان اليومهههان األول والسهههابع مههه  أيهههام العيهههد 
مقدسني هالسبت.ويف اليوم الثاين م  العيد هان يهؤتى حأمهة أول حصهيد مه  الشهعري، فريددهها الاهاه  أمهام الهرب 

أول احلصههاد. وباإلضههافة ة  الههذبائح العاديههة يف بيههت العبههادة يف هههل يههوم مهه  أيههام الفصههح هههان يقههدم أيضهها  مدشههنأ 
 =ثوران وهبش وسبعة خراف حمرقة وتيس  بيهة خطية للتافري، وهل مدة األيام السبعة هان اخلبأ يؤهل فطهريا  ةشهارة 
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 للفصح. يف اليوم التايل (1)وانقطع امل  ،أهلوا م  الة األرض وحصادها بعد يوم الفصح

ب متسهههلح فسهههأل  ههههل ههههو معههه  أو وعنهههدما وحهههل يشهههوع ة  أ هههراف أرتههها رأى رجهههل مهيههه
فأمره خبلع نعال   ،دا  ل  وسأل  ع  أوامره ل ج، فخر يشوع سا(4)أن  رئيس املالئاةفأخ ه  ،ضده

 ففعل يشوع ما أمره ب . ،اانلقداسة امل
 أخ فهه ،ةسههرائيل وهانههت موحههدةفهها  مهه  بههك وهانههت أرتهها مشههددة احلراسههة خو فــت: أري:ــا: 

ة أمره أن يدور مع الشهعب ههل يهوم مهر و  ،أن األرض مدفوعة بيده أمام هل األعداء :يشوعالرب 
التهاف وأمره أن ياهون هنها  سهبعة ههنهة أمهام النهاس تملهون أبهوا   ،واحدة على أرتا ملدة ستة أيام

 ،(9)ع مههرات والاهنههة يضههربون بههاألبوا أمههام تههابوت عهههد الههرب، وأمههره يف اليههوم السههابع أن يههدوروا سههب
أن يههأمر الشههعب عنههدما يسههمعون امتههداد حههوت البههو  أن يهتههف هههل بههك ةسههرائيل  هههذلك  وأمههره

                                 = 
-1: 14وههان تفصهيل الفصهح وأول  ههر له  )خهر ة  اإلخالص واحلا، وتذهارا  للسرعة اليت هربهوا هبها مه  مصهر.

(. 11-19: 2( و ) يش1-1: 11( و)تث42-11: 41و 12-1: 1( و)عد1-2: 49و 11: 4( و)ال21
  .171-171ينظر قاموس الاتاب املقدس ص

( والثهاين عملهوه يف سهيناء بعهد مهرور سهنة 14وأول احتفال بعيد الفصح هان يف زم  موسى ليلة خهروجهأ )خهر 
( والثالههث يف زمهه  يشههوع يف عشههية اليههوم الرابههع عشههر مهه  شهههر أبيههب أول 2-1: 1أ مهه  مصههر )عههدمهه  خههروجه

   .77ص .)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( :( ينظر11-19: 2شهور سنتهأ الدينية )يش
د مُسيهت مادة أنألا اهلل على بك ةسرائيل على سبيل أ عجوبة مدة ةقهامتهأ يف ال يهة قامهت عنهدهأ مقهام اخلبهأ وقه  (1)

. حيهث بهدأ مه  اليهوم السهادس عشهر مه  142ص .قاموس الاتاب املقهدس :( ينظر2: 11خبأا  م  السماء )خر
مههه  الشههههر األول للسهههنة  11( وانقطهههع يف اليهههوم 12، 19، 7، 1: 11الشههههر الثهههاين للسهههنة األو  للخهههروج )خهههر

)السهههن  القهههوب يف تفسهههري أسهههفار العههههد  :احلاديهههة واألربعهههني مههه  اخلهههروج، وانقطهههع عهههنهأ لعهههدم حهههاجتهأ ةليههه .ينظر
 .24ص .القدب(

 .19ص .)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( :وحسب قول بعض علمائهأ أن  ميخائيل. ينظر  (2)
قاموس  :آلة موسيقية على هيئة القرن، هانوا ينفخون فيها يف األعياد وعند ةعطاء عالمة احلرب وما أشب . ينظر  (3)

 .)شههههريل سههههفر يشههههوع لألرشههههيدياهون( :هههههان يصههههنع مهههه  قههههرن أحههههد األهبهههها . ينظههههر. و 112الاتههههاب املقههههدس ص
 .17-11ص
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  فإ ا سقج يسري هل رجل جهة وجه  ال يرده أحد وال يتوقف. (1)هتافا  عظيما  فيسقج السور
                                 

: أظهههرت 112ص .جههاء يف هتههاب "التههوراة ماشههوفة علههى حقيقتههها" إلسههرائيل فنالشههتاي  وفيههل أشههر سههيل مان  (1)
التهايل. هانهت تلهك  التنقيبات بأن مدن هنعان يف هذه الفية ل تا  مدنا  منتظمة م  النوع الذي نعرف  يف التاريت

معاقههل ةداريههة خاحَّهة بالنخبههة، إلسههاان امللهك، وعائلتهه ، وحاشههيت  الصهغرية مهه  املههوظفيني  -بشههال رئيسهي–املهدن 
يف قهههرى حهههغرية يف أأهههاء الريهههف احملهههيج بتلهههك  -بشهههال متنهههاثر–اإلداريهههني، مهههع مجاعهههات مههه  الفالحهههني يعيشهههون 

وجممَّهع الياههل، وبضهعة حهرويل عامهة أخهرى، ههي يف الغالهب مسههاه  املعاقهل. هانهت املدينهة املثاليهة تتضهم  قصهرا ، 
 للموظفني الابار، وحانات، وبنايات ةدارية أخرى، فقجإ ال اري.
اليت تصفها قصه  الغهأو اإلسهرائيلي لانعهان يف –فلأ يا  هنا  أسوار للمدن. ول تا  املدن الانعانية الرائعة 

 صينات دفاعية!يف الواقع بأية   -حممية-الاتاب املقدس 
مهمهة احلفهاظ  -بشال حارم-وهان السبب على ما يبدو هو أن   املا هانت مصر هي اليت تأخذ على عاتقها 

على أم  مجيع املقا عة، لذلكإ ل تا  هنها  حاجهة لألسهوار الدفاعيهة الائلهة. ههان هنها  أيضها  سهبب اقتصهادي 
لضههرائب الباهظههة الههيت هههان فرعههون يفههرض دفعههها علههى آخههر لقلههة التهصههينات يف أالههب املههدن الانعانيههةإ بسههبب ا
ميلاههون الوسههائل )أو السههلطة( للقيههام  -يف الغالههب–األمههراء الانعههانيني، ل ياهه  أولئههك احلاههام احملليههون الضههعفاء 

 بأعمال ةنشاء حرويل تذهارية عامة.
اإ هانت مدن هنعان اري : هانت أرتا م  بني األجأاء األهثر أمهية يف الصورة. هما الحظن111ة  أن قال ص

حمصنة، ول يا  لا أسوار ميانها أن تسقج. يف حالة أرتا، ما ههان هنها  أي أثهر ألي مسهتو نة مه  أي نهوع يف 
والههيت تعههود للعصههر ال ونههأي املتههأخرإ أي القههرن الرابههع عشههر –القههرن الثالههث عشههر  .م، وهانههت املسههتو نة األقههدم 

مستو نة حغرية فقرية، تافهة تقريبا ، واري حمصَّنة. ل يا  هنا  أيضا  أي عالمة تدل علهى حهدوث عمليهة  - .م
تدمري. لذا فإن املشهد املشهور للقوات اإلسرائيلية اليت زحفت حول البلدة، وأحا ت هبا، يتقدمها تابوت العهد، 

رب اإلسهههرائيليني، ل ياههه  ببسههها ة سهههوى سههههراب مث ةحهههداث ا يهههار ألسهههوار أرتههها الائلهههة بواسهههطة نفهههت أبهههوا  حههه
 رومانسي.

وهذلك  هر وليأ أول ايت يف هتابه  " آثهار فلسهطني " ةشهاالية يف املطابقهة التاركيهة لتهدمري أرتها يف زمه  يشهوع 
فقهههال يف تهههدمري أرتههها وبيهههت ةيهههل عنهههد دخهههول بهههك ةسهههرائيل ة  أرض فلسهههطني: ولألسهههف، ههههل مههها مياننههها تقريهههره 

  التدمريي  األخهريي  ههو أ مها حهدثا عقهب عصهر اسهتورد فيه  الفخهار امليسهيك وقلهد، ولسهنا جنهد يف خبصوص هذي
هههل احلجههرات هانههت خاويههة متامهها ، وقطههع   ة  ةنَّ أي مهه  هههذي  املههوقعني شههقفا  هثههريا  منتشههرا  ليعاوننهها يف تأركهمهها، 

قههت سههابا للتههدمري النهههائي لمهها بعشههرات الشههقف الههيت وجههدت بالطبقههة املعنيههة قههد تشههري يف أالههب األحيههان ة  و 
 .119-191السنني. ص
 =موضهوع  تناقشهقهد "الاتاب املقدس واملاتشهفات اآلثاريهة احلديثهة": ف اهاثلني م. هنيون يف هتاهب  توهذلك قرر 
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مث  ،يهتفهون أمهام التهابوتهنهة األبهوا  فأمر يشوع الاهنة أن تملهوا التهابوت وتمهل سهبعة ه
ففعهههل  ،  للههههرب أن ياونهههوا أمهههام التهههابوتأمهههر الشهههعب أن يهههدوروا حهههول املدينهههة وأمهههر املسهههتعداي

فههداروا  ،ائيل أال يهتفههوا حههّت يههأمرهأ بههذلكوأمههر يشههوع بههك ةسههر  ،الشههعب والاهنههة مهها أمههروا بهه 
هههر يشهههوع مههه  الغهههد وأهههل الاهنهههة التهههاب ،بالتهههابوت أول يهههوم  ،اجلميهههع مههها أمهههروا بههه وفعهههل  ،وتوباَّ

ويف املههرة السههابعة  ،فعلههوا  لههك سههبع مههراتيف اليههوم السههابع و  ،لههوا  لههك يف السههتة األيههام األو وفع
وأخهه هأ بههإحرا  وتههدمري املدينههة ماعههدا  ،فعلههوا  لههك وهتفههوا بههاألبوا  وحههثهأ يشههوع علههى  لههك

مه  الغنهائأ ألن  شيء وحذرهأ م  احلرام وأخذ ،راحاب وبيتها وأهلها ملا فعلت مع اجلاسوسني
واسههتثىن مهه  اإلحههرا  الههذهب والفضههة والنهههاس واحلديههد تاههون يف خأانههة  ،األمههر أن  ههر  و ههرم

 .الرب
وقتلهوا ههل مها فيهها  ،تلها الشعب ودخلوها فها نيوبعد هتاف الشعب سقطت األسوار واح

ن يشهوع اجلاسوسهني أأمهر فقهد  ،ةال الأانيهة راحهاب وأههل بيتهها ،م  رجال ونساء وأ فال وهبائأ
 .ا مع أهلها خارج حمل بك ةسرائيلفأخرجاه ،هايوفيا بعهدمها مع

وعفهها يشههوع عهه   ،األمههوال مهه  الههذهب والفضههة واريهههاوأحرقههوا املدينههة باههل مهها فيههها ماعههدا 
ولع  يشوع م  يعيد بناءها و ههر  ،وعاشت مع بك ةسرائيلللعهد السابا معها راحاب وأهلها 

 . (1)وأعان الرب يشوع وسار  هره يف األرجاء .يها خالل مدة بنائهاأبناء م  يبنموت 
                                 = 

ةثبههات قصههة سههقوش سههور أرتهها همهها  ُهههر يف سههفر يشههوع مهه  خههالل علههأ  تول يسههتطع .21-27ص .سههور أرتهها
: 21ص ت، تناقض بني القصة يف سفر يشوع واملاتشفات اآلثارية فقالاو رحه ام  خالل حثهاآلثار، بل يظهر 

 .م. وهههان آخههر سههور ملدينههة 4999ةن اجلههدار موضههوع املناقشههة يعههود بههالواقع ة  العصههر ال ونههأي البههاهر أي عههام 
 مسورة يف الفية اإلنتقالية بني العصر ال ونأي الباهر، وجاء بعد  لك ان املدينة أحبهت معسارا  وم  مث قرية اري

 العصر ال ونأي الباهر والعصر ال ونأي الوسيج. قلت: وزم  يشوع هان يف العصر ال ونأي املتأخر.
هثههريا  مهه  دفاعههات العصههر ال ونههأي الوسههيج قههد اختفههى فإنهه  مهه  املؤهههد أنهه  ال   حيههث ةنَّ : ولاهه   21ص توقالهه

بقايهها مهه  أسههوار املدينههة املتههأخرة تعههود ة  الفههية الههيت حههدث فيههها الههدخول مياهه  أن تظههل قائمههة، وهاههذا فههإن علههأ 
 مجني.اآلثار ال يستطيع أن يقدم شواهد منظورة لتلك األسوار اليت سقطت أمام اإلسرائليني املها

وهذا دليل على أن هاتب السفر اري يشوع ة  هيهف يشههد ليشهوع لنفسه  أنه   اع  ههره وبلغهت شههرت  اآلفها ،   (1)
 .412وقد  هر هذه امللهوظة سبينوزا يف هتاب  "رسالة يف الالهوت والسياسة" ص
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عخهان به  هرمهي حيهث   وخهان رجهل مه  بهك ةسهرائيل خيانهة وههو خيانة عخان بن كرمـي:
، ة  مهه  ب الههرب علههى بههك ةسههرائيل بسههبب  لههك، فغضههأشههياء مهه  أرتهها الههيت حرمههها الههرب أخههذ

 .املفيض أن ينتبهوا خليانت 
 ،، فصهههعد الرجهههال و سسهههوا(4)بيهههت أون، الهههيت عنهههد (1)عهههاييس علهههى وأرسهههل يشهههوع جواسههه

وعندما رجع اجلواسيس استخفوا بعاي وأهلها و لبوا م  يشوع أال يالف الشعب هل  الصهعود 
 أههل عهاي فصهعد ثالثهة آالف ولاه  ،فهني أو ثالثهة آالف لقلهة أههل عهايلعاي وقهالوا يافهي أل

 رجههال  مهه  بههك ةسههرائيل وحلقههوهأ نيعههاي سههتة وثالثههقتههل أهههل و  ،وفههروا أمههام أهههل عههاي ،هأهأمههو 
مههأ  يشههوع وشههيوا بههك و  ،قلههوب بههك ةسههرائيل بالرعههب والههذعر، فههامتألت (9)شههباربحههّت وحههلوا 

يتهذمر  يشهوع وأخهذ ، وسههأ حأنها   ها حصهل مه  أههل عهايةسرائيل ثيهاهبأ وحثهوا الهياب علهى ر 
 ،(2)متىن لو اهتفى باألرض قبل العبورني لأ و ويدعو اهلل وندم على العبور خوفا  م  ةبادة األموري
ويقهول  ،أمهام عهدوهأ وههأ املوعهودون بالنصهرويقول معاتبا  ما ا يفعل بعهد فهرار بهك ةسهرائيل مه  

األعداء سيسمعون هبأميتنا فيجتمعون علينا ويقضون علينا ويقول ما ا تصنع المسك العظهيأ أي 
 .(1-4: 7)يش  (2)حلفمح اسأ جمد 
أن  لهك بسهبب خيانهة  الرب ليشوع بني  و  ،قأ ملا ا تسقج على وجهك :ليشوعفقال الرب 

سههبب ههأميتاأ ولهه   يوهه ، مشهريا  ة  خيانههة عخهان به  هرمههيبهك ةسهرائيل وأخههذهأ مها حههرم اهلل
 .معاأ حّت تأيلوا احلرام م  وسطاأياون الرب 

                                 
وة  الشهمال مه  خممها   اسأ ع ي معناه "خراب" وهي بلدة هنعانية قريبة م  أرتا تقع شر  بيت ةيهل :عاي  (1)

، وهههي اآلن خربههة وماا هها )تههل احلجههارة( 211وتعههرف اليههوم باسههأ " التههل". ينظههر ) قههاموس الاتههاب املقههدس( ص
 . 191ص .)شريل سفر يشوع لألرشيد ياهون( :ينظر

 .191ص .)شريل سفر يشوع لألرشيد ياهون( :ينظر -أي بيت الشر أو بيت األحنامبيت أون:   (2)

رسههأ هههذا االسههأ يف الع انيههة "شهه ب" وهههو مجههع شهه  فيههها، ومعنههاه اخلربههة أو الشهها أوالاسههر وهههو اسههأ شههبارب:   (3)
 .22ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( -ماان  ت عاي وعلى مقربة منها وال يأال موقع  جمهوال  

   بوعده، وهذا افياء جلي على يشوع ب  نون.هذا الاالم ومابعده ليس فعل نيب مؤم  يؤم  باهلل يصد  (4)
أدب نيب مع الهرب سهبهان ، ولانه  ديهدن سهار عليه   يس هذاول ،نيب هذا فعلبقول نيب وال يليس أن هذا يقينا    (5)

 يليا. يهود منذ األزل يف التجر  على املو  سبهان  ووحف  مبا ال
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، وأ هها أ مه  اإلمثوينقهوا قلهوهبأ وأمر يشوع أن يأمر الشعب أن يغسلوا ثياهبأ وأجسادهأ 
، وأمههرهأ أن يقيبههوا مهه  الغههد ،(19: 7. )يههش لهه  تثبتههوا حههّت تنأعههوا احلههرام مهه  وسههطاأقههال: و 

السههبج الههذي بهه   (1)الههرب اآلخههر أمههام خيمههة تههابوت عهههد الههرب حههّت يعههني   األسههباش هلهههأ تلههو
أن يقههدم وعليهه   ،الههذي يعينهه  الههرب ياههون ههو السههبج الههذي فيهه  احلههرام السههبجوياههون أن حهرام، 

 ،والعشرية اليت يعينها الرب تتقدم ببيوها أي باألسر الصغرية الهيت تتفهرع منهها ،عشائره أمام الرب
فيعهني لهأ الههرب الرجهل الهذي اقههيف  ،والبيهت الهذي يعينه  الههرب يُقهدم رجاله  البهالغني أمههام الهرب

سهبج  ذي خِ فأُ  ،دم األسباشوق ر يشوع بذلكفباَّ  ،ر  وهل أموال فإ ا عني  اخلائ  تُ  ،اإلمث الفظيع
 ذي ِخههفقههدم بيتهه  برجالهه  فأُ  ،زبههدي ذي ِخههفأُ ، (4)ت عشههرية الههأارحينيذي ِخههمث قههد م قبيلههة يهههو ا فأُ  ،يهههو ا

مهه  يشههوع مهه  عخههان أن يعههيف  فطلههب ،بهه  زاريل مهه  سههبج يهههو ا عخههان بهه  هرمههي بهه  زبههدي
رقها وأخه ه أنه  دفنهها يف واعهيف باألشهياء الهيت سه ،بذنبه فاعيف عخهان  ،شيئ اوال كفي  بذنب 
فأخههذ يشههوع عخههان  ،وأظهروههها أمههام يشههوع والشههعب ،فأرسههل يشههوع رجههاال  فأخرجوههها ،خيمتهه 

فههههههدعا عليههههه  يشههههههوع ورمجههههههوهأ  ،(9)وادي عخههههههور وهبائمهههههه  وأموالههههه  ة  وبنيههههه  وبناتهههههه  وههههههل أهلهههههه 
 .وأقاموا حخرة عظيمة فو  ماان رمج  فرجع الرب ع  اضب  ،(2)وأحرقوهأ

                                 
 .)شههريل سههفر يشههوع لألرشههيدياهون( :بإلقههاء القرعههة. ينظههر مييهل معظههأ مفسههري الاتههاب املقههدس أن التعيههني هههان  (1)

 .191ص

 .21ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب(: ينظر -هأ ساللة زاريل ب  يهو االأارحيون:   (2)

وهو وادي عار أو هدر واد  قرب أرتا يُظ  أن  وادي هلت وهو وراء مرتفع م  األرض ومُسي عخور أو هدر أو   (3)
 .14ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب(: ينظر -ار خليانة عخانع

ومها  نههب أهله  وأبنائهه  وهبائمهه  يف خيانهة عخههان، تعهها  الهرب احلاههأ العهدل سههبهان  أن ياههون ههذا حامهه  فإنهه    (4)
، 21"وال يظلأ ربك أحدا  "الاهف  :سبهان  ال يظلأ أحدا  وال يعاقب أحدا  عريرة اريه، وهو سبهان  الذي قال

، فلههيس هههذا 7الأمهر و ، 11فهها ر و ، 12اإلسههراء و ، 112"وال تههأر وازرة وزر أخههرى" األنعهام  :وههو القائههل سهبهان 
وليس هذا  ل وعدل األنبياء يف حامهأ. بل قهد وردت قصهة يشهوع يف حهديث حههيح رواه  شيءحاأ اهلل يف 

 –بهاب قهول النهيب حهلى اهلل عليه  وسهلأ " ُأحلهت لاهأ الغنهائأ " – هتاب فرض اخلمهس  –البخاري يف حهيه   
: قهال بهه  املنهري جعههل اهلل عالمهة الغلههول ةلهأا  يههد الغههال  .وهههان مه  قههول ابه  حجههر يف شهريل احلههديث9142رقهأ: 

وفي  تنبي  على أ ا يد عليها حا يطلب أن يتخل  من  أو أ ا يد ينبغي أن يضهرب عليهها وتهبس حهاحبها حهّت 
 دي احلا ة  اإلمام. قلت: هذا احلاأ العدل الذي علي  نور النبوة وكرج م  مشااها.يؤ 

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
62 

وأخ ه أن يفعل  ،برجال  ة  عاي و مأن  أن  مع  مث أمر الرب يشوع أن يصعدفت: عاي: 
 .(1)أن انيمة عاي حللت لبك ةسرائيل ةال ،بعاي وملاها هما فعل بأرتا وملاها

                                 
هذا خمالف حلديث جابر ب  عبداهلل أن النيب حلى اهلل علي  وسهلأ قهال: )أُعطيهت مخسها  ل يُعطهه  أحهد  قبلهي:   (1)

يت أدرهتههه  الصهههالة فليصهههلا، ُنصهههرُت بالرعهههب مسهههرية شههههر، وُجعلهههت يل األرض مسهههجدا  و ههههورا  فأميههها رجهههل مههه  أمههه
ههلَّ ألحههد  قبلههي، وأُعطيههُت الشههفاعة، وهههان النههيب يُبعههُث ة  قومهه  خاحَّههة وبُعثههُت ة  النههاس  وُأحلَّههت يل املغهها  ول  ِي

بهههاب قهههول النهههيب حهههلى اهلل عليههه  وسهههلأ  ،، ويف هتهههاب الصهههالة992رقهههأ:  ،هتهههاب التهههيمأ  ،رواه البخهههاري .عامهههة(
 قبلي" -م  األنبياء-في  زاد لفمح "ل يُعطه  أحد   291رقأ:  ،و هورا " "ُجعلت يل األرض مسجدا  

قال اب  حجر معلقا  على احلديث يف فتح الباري: وظاهر احلديث يقتضي أن هل واحدة م  اخلمس املذهورات 
ب . البه  حجر.تهرقيأ: حممههد فهؤاد عبهدالباقي، ةخهراج وتصههيح: حمههل تاه  ألحهد  قبله ، وههو هههذلك. فهتح البهاري

-ه1297الهههدي  لبخطيهههب، مراجعهههة: قصهههي حمهههب الهههدي  اخلطيهههب. دار الريهههان للهههياث، مصهههر، الطبعهههة الثانيهههة، 
 .(249/ 1م. )1117

: قال اخلطارب: ههان مه  تقهدم علهى ضهربني، مهنهأ مه  ل يهؤ ن له  يف اجلههاد فلهأ تاه  لهأ 244وقال أيضا  ص
 ل تل لأ أن يأهلوه وجاءت نار  فأحرقت . ا  شيءمغا ، ومنهأ م  أُ ن ل  في  لا  هانوا ة ا انموا 

وقد جاء يف البخاري أيضا  ع  أرب هريرة رضي اهلل عن  قال: قال رسول اهلل حلى اهلل علي  و سلأ )اأا نهيب مه  
ول يرفهع  األنبياء فقال لقوم  ال يتبعك رجل ملك بضع امهرأة وههو يريهد أن يبهك هبها وملها يهال هبها، وال أحهد بهىن بيوتها  

أو خلفههات وهههو ينتظههر والدههها. فغههأا. فههدنا مهه  القريههة حههالة العصههر أو قريبهها  مهه   سههقوفها، وال آخههر اشههيى انمهها  
 لك، فقال للشمس: ةنك مأمورة وأنا مأمور، اللهأ احبسها علينا، فُهبست حّت فتح اهلل عليه ، فجمهع الغنهائأ، 

ال ، فليبايعك م  هل قبيلة رجل، فلأقهت يهد رجهل لتأهلها فلأ تطعمها، فقال: ةن فياأ الو  -يعك النار-فجاءت 
بيده، فقال: فياأ الغلول، فلُيبايعك قبيلتك، فلأقت يد رجلهني أو ثالثهة بيهده، فقهال: فهياأ الغلهول، فجها وا بهرأس 
مثل رأس بقرة م  الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأهلتهها. مث أحهل اهلل لنها الغنهائأ، رأى ضهعفنا وعجأنها فأحلهها 

رقههأ:  ،"ُأحلههت لاههأ الغنههائأ" :بههاب قههول النههيب حههلى اهلل عليهه  وسههلأ، هتههاب فههرض اخلمههس  ،رواه البخههاري .لنهها (
 ،عهه  أرب هريههرة، هتههاب اجلهههاد والسههري، بههاب  ليههل الغنههائأ لههذه األمههة خاحَّههة ، ورواه مسههلأ يف حهههيه :9142
 . 1727برقأ: 

همهها رواه احلههاهأ مهه   ريهها هعههب األحبههار.فتح وهههذا النههيب هههو يوشههع بهه  نههون   قههال ابهه  حجههر يف فههتح البههاري:
.  قيا وفهرسة: عصام الصبابطي، وحازم حممهد، وهذلك قال النووي يف شريل حهيح مسلأ (.422/ 1)الباري 

 (.411/ 1م. )1111-ه1211وعماد عامر. دار احلديث، مصر، الطبعة الثالثة، 
 .وهسر الراء بعدها،مساها احلاهأ يف روايت  ع  هعب : القرية هي أرتا بفتح المأة427وقال اب  حجر يف الفتح ص

 =وقال يف قول  حلى اهلل علي  وسلأ: )فجمع الغنهائأ فجهاءت يعهك النهار( يف روايهة عبهد الهرزا  عنهد أأهد ومسهلأ 
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ال فقام يشوع ومع  رجه ،وأمره أن يضع مجاعة تتوارى عنهأ همينا  حّت يهجموا عليهأ بغتة
ى وأوحه ،(14: 1امهني مهنهأ مخسهة آالف )يهش ، للقاتهل  م احلرب وانتخب ثالثني ألهف رجهل  

ويشهوع ومه  معه  ياونهوا أمهام العهدو فهإ ا خرجهوا  ،دينهة اهري بعيهدي أن ياونهوا خلهف امل الامني
أ هأ هأمهوا بهك  وظه  أههل عهايفإ ا ابتعهدوا عه  املدينهة  ،لقائهأ يهرب يشوع وم  مع  أمامهأل

ة ا وأمههر يشههوع الامههني  ،املدينههة مهه  اخللههف والههرب يعيههنهأ فههيهجأ الامههني علههى ،ةسههرائيل ثانيههة
الامههني وبههاتوا بههني  فسههار ،دخلتموهههاقههد أ علأ أ ههيالنههار فيههها لهه اضههرمو أن ي ى املدينههةعلهه والاسههتو 

ومهه  الغههد باههر يشههوع ومهه  معهه   ،وبههات يشههوع وسههج الشههعب ،اههررب عههاي ،وعههاي (1)بيههت ةيههل
ي فخهرج ملهك عها ،اهررب عهايههانوا   هأ الامني ومخسة آالف ،نألوا مشايل عايف ،(4)أمام عاي

اخنهههدعوا واجنهههذبوا خلهههف ف ،فاناسهههر يشهههوع وجيشههه  أمهههامهأ ،للقهههاء يشهههوع ال يعلهههأ عههه  الامهههني
فأمر الرب يشوع أن ميهد املهأار  وههي  ،ك ةسرائيلوخرج هل رجال عاي خلف ب ،يشوع وجيش 
عهههد ةشهههارة يشهههوع الامهههني بسهههرعة بفقهههام  ،ويؤشهههر للامهههني أن يتجههههوا للمدينهههة (9)احلربهههة القصهههرية

ان وانقلهب يشهوع فالتفت رجال عاي ورأوا النار فأخذوا يهربهون يف ههل ماه ،واحتلوها وأحرقوها

                                 = 
فتأهلهها فجمعوا ما انموا فأقبلت النار زاد يف رواية سعيد ب  املسيب وهانوا ة ا انموا انيمة بعث اهلل عليها النهار 

 قول  فلأ تطعمها أي ل تذ  لا  عما وهو بطريا املبالغة.
: وفيهه  اختصههاص هههذه األمههة حههل الغنيمههة. ة  أن قههال: وفيهه  أن مهه  مضههى هههانوا 421وهههان مهه  قولهه  أيضهها  ص

 يغأون ويأخذون أموال أعدائهأ وأسالهبأ، لا  ال يتصرفون فيها بل جيمعو ا، وعالمة قبول اأوهأ  لك أن تنأل
قبههول أن يقههع فههيهأ الغلههول، وقههد النههار مهه  السههماء فتأهلههها، وعالمههة عههدم قبولهه  أن ال تنههأل. ومهه  أسههباب عههدم ال

اهلل على هذه األمة ورأها لشهرف نبيهها عنهده فأحهل لهأ الغنيمهة، وسهي علهيهأ الغلهول، فطهوى عهنهأ فضهيهة  م 
 أمر عدم القبول، فلل  احلمد على نعم  تيى. 

شهريل مسههلأ: ويف ههذا احلههديث: ةباحهة الغنههائأ لهذه األمههة زادهها اهلل شههرفا ، وأ ها خمتصههة بههذلك. وقهال النههووي يف 
(1 /411.) 

 .)شههريل سههفر يشههوع لألرشههيد يههاهون( :ينظههر .هههي الههيت سههانها ةبههراهيأ بعههد رحيلهه  ة  أرض هنعههانبيههت ةيههل:   (1)
 .499ص .، وبيت ةيل اسأ ع ي معناه "بيت اهلل" )قاموس الاتاب املقدس(191ص

 .142ص .)شريل سفر يشوع لألرشيد ياهون( .مخسة وعشرون ألفا   عدد يشوع وم  مع  أن :قيل  (2)
  .141ص .)شريل سفر يشوع لألرشيد ياهون( :ينظر  (3)
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وخههرج  ،رأوا دخههان النههار وضههربوا رجههال عههايوانثههىن يشههوع ومهه  معهه  بعههدما  ،وجيشهه  ملطههاردهأ
اي ول يبهها مههنهأ تلههون رجههال عههالامههني وحاحههروا رجههال عههاي مهه  اخللههف فأخههذ بههك ةسههرائيل يق

  نسههاء ورجههع بنههوا ةسههرائيل ملهه  بقههي يف عههاي مهه ،أمسههاوا ملاهههأ حيهها  وقههدموه ليشههوعو  ،أحههد
 وهان عدد القتلى اثىن عشر ألفا  هل ساان عاي. ،(1)وأ فال وقتلوهأ حد السيف

يشهوع ل يههرد  ُههر يف سهفر يشهوع أن و ابـادة أهـل عـاي وبًــاء المـىب: علـى جبـل عيبــال: 
 ،وأحهههر  يشهههوع عهههاي ،وأخهههذوا البههههائأ انيمهههة( 1:41)يهههش (4)يهههع أههههل عهههاييهههده حهههّت قتهههل مج

نهههد مهههدخل بهههاب املدينهههة حجهههارة وحهههلب ملهههك عهههاي ة  اهههروب الشهههمس وأقهههام علهههى جثتههه  ع
                                 

 ليست هذه أخال  األنبياء يف حروهبأ، ولان   ل يهود يف قتالأ.   (1)
أثبتت الدراسهات اآلثاريهة احلديثهة احتمهال هبهري علهى أال ياهون هنها  أسهاس تهاركي حههيح للهجهوم علهى عهاي   (2)

مدينههة عههاي مدينههة دون أمهيههة يف  ايههة العصههر فههإن مهه  قبههل بههك ةسههرائيل يف زمهه  يشههوع، فمهه  خههالل علههأ اآلثههار 
لههة جههدا ، وهههل اجلهههود الههيت بُههذلت إلثبههات ال ونههأي البههاهر وقبههل األلههف الثالثههة  .م. أي قبههل زمهه  يشههوع بفههية  وي
)الاتههاب املقههدس واملاتشههفات اآلثاريههة  :تههدمري عههاي يف زمهه  يشههوع مهه  خههالل علههأ اآلثههار ل تاهه  مقنعههة. ينظههر

 .22ص .لااثلني هنيون( .احلديثة
احتماالت بل ةن بعض الباحثني يف علأ اآلثار بعد عجأه ع  ةثبات قصة الجوم على عاي أخذ يفسر وتتمل 

رالف ن  الاتاب املقدس يف سفر يشوع، فاقييل اُل ايت أن تاون قصة فتح عاي ة ا ُقصد هبها يف األحهل فهتح 
بيت ةيل ا اورةإ حيث ةن  ملا هانت بيت ةيل وعاي قريبتان جدا  م  بعضهما، مت اجلمع واملشارهة بينهما جغرافيا  

 .149ص .لفنالشتاي  وسيل مان( .تها)التوراة ماشوفة على حقيق :وتقليديا . ينظر
وهذا خمالف لن  سفر يشوع حيث فر  بينهما و هر نأولأ بينهما أثناء الذهاب لغأو عاي فقال: " فأرسهلهأ 
يشهوع، فسههاروا ة  املامه ، ولبثههوا بهني بيههت ةيهل وعههاي، اههررب عهاي. وبههات يشهوع تلههك الليلهة يف وسههج الشههعب" 

( 14: 1آالف رجل وجعلهأ همينا  بني بيت ةيل وعاي اررب املدينة" )يش"فأخذ أو مخسة  :وقال .(1: 1)يش
 فايف ياون املقصود بعاي بيت ةيل؟!!

وحّت لو سلمنا ألُل ايت بأن املقصود بعاي بيت ةيل فإن الباحثني يف علأ اآلثهار عجهأوا عه  ةثبهات قصهتها مه  
 " ةشههاالية يف املطابقههة التاركيههة لتههدمري أرتهها خههالل هههذا العلههأ همهها  هههر ولههيأ أول ايههت يف هتابهه  " آثههار فلسههطني

وبيت ةيل يف زم  يشوع فقال: ولألسف، هل ما مياننا تقريره خبصوص هذي  التدمريي  األخريي  هو أ مها حهدثا 
عقب عصر استورد في  الفخار امليسيك وقلد، ولسنا جنهد يف أي مه  ههذي  املهوقعني شهقفا  هثهريا  منتشهرا  ليعاوننها يف 

ههل احلجهرات هانهت خاويهة متامها ، وقطهع الشههقف الهيت وجهدت بالطبقهة املعنيهة قهد تشهري يف أالههب   ة  ةنَّ كهمها، تأر 
  .119-191األحيان ة  وقت سابا للتدمري النهائي لما بعشرات السنني. ص
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وهتهب  ،و لك بأمر شريعة موسى. (1)جبل عيبالوأقام يشوع بعد  لك مذحا  للرب يف  ،عظيمة
فأقهام اجلميهع أمامه   ،وهها دائمها    أمهام الشهعب ليقر عنهات على احلجارة شريعة موسهى ال ههات والل

 هههل مهها يف التههوراة  يشههوع وقههرأ و هههر ،علههيهأ التههوراة ال هههات واللعنههاتوقههرأ يشههوع  ،ل هههة الشههعب
 .أمام الشعب

وملا مسع مجيع امللهو  يف املنطقهة يف اجلبهل والسههل وههل سهاحل البههر خديعة أهل جبعون: 
 ،(4)ألمههههوريني، والانعههههانيون، والفرزيههههون، واحلويههههون، واليبوسههههيوناحلثيههههون، وااملتوسههههج ة  لبنههههان، 

مسعهوا مبها فعهل يشهوع بأرتها  ، فعنهدما(9)جبعهونسهاان ةال و  ،اجتمعوا حلهرب يشهوع وبهك ةسهرائيل
فوافوا يشهوع يف اجللجهال  ،املالبس البالية ونا روا أريهأ قاموا حيلة حيث تناروا ولبسوا ،وعاي

هو  فقهال لهأ  ،يعهاد أرض هنعهان و لبهوا منه  عههدا  مه  أرض بعيهدة خهارج أرض املأ جهاءوا قالوا ة َّ
ليت هي أرضنا، فايف نعطياأ بعض شيوا بك ةسرائيل لعلاأ ساهنون يف وسج أرض هنعان ا

  عبيهد  و هت خهدمتك فسهألأ مه  قالوا ليشوع أهو  ،فأناروا ساناهأ يف أرض هنعان ،عهدا  
ان بهههاهلل ملههها مسعنههها مههه  بعيهههدة جهههدا  جئنههها مههه  أجهههل اإلميهههفقهههالوا مههه  أرض  .ههههأ؟ وأيههه  أرضههههأ؟

أتياأ خهداما   هائعني ونطلهب فاتفقنا أن ن ،ا ما فعل  بعد مصر بسيهون وعوجومسعن ،املعجأات
ذهروا أ أ أخذوا الأاد م  اخلبأ واريه ساخنا  مه  بيهوهأ ف ،هانوا قد أخذوا خبأا  ويبسوهو  ،العهد

هبأ و ههههروا تشهههقا زقههها  اخلمهههر وثيههها ،أرض بعيهههدة  هههأ مههه ويهههبس مههه   هههول الطريههها ليومههههوهأ أ
فأخههذوا مهه  زادهههأ ليتأهههدوا مهه  قههولأ فصههدقوهأ ول يسههألوا  ،ونعههالأ مهه   ههول الطريهها زعمههوا

                                 
وُيسهمى اليهوم  ،يُعرف اليوم عند العامة "بسيت سهالمة" ويف جهواره جبهل جهأرب )يقدسه  السهامريون(جبل عيبال:   (1)

 .وبهههني اجلبلهههني مدينهههة نهههابلس وههههي شهههايأ القدميهههة. )السهههن  القهههوب يف تفسهههري أسهههفار العههههد القهههدب( ،جبهههل الطهههور
 . 74ص

 . 22 - 29ص  يف بداية املبهث سبا تعريف هل هذه القبائل  (2)
تسمى اليوم اجليب، وهانت مدينة هامة للهويني وتقع ة  الشمال الغررب م  أورشليأ بنهو تسعة هيلو جبعون:   (3)

ك تل، مدينة هبرية وتع ، وقال يف السن  القوب:129ص .)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .ميات ونصف تقريبا  
علههى بعههد أههو سهتة أميههال مشههال أورشههليأ وسههاا ا احلويون.)السههن  القههوب يف تفسههري  ،أُعِطيههها بنههو هههارون ،لبنيهامني

 .72ص .أسفار العهد القوب(
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وبعد ثالثة أيهام  ،(1)فعاهدهأ يشوع وهذلك ر ساء القبائل ،اهنة ليتأهدوا م  قولأ م  الربال
 ،ة  مهههههد أ يف اليهههههوم الثالهههههث جبعهههههونيل وجهههههاءوا فار هههههل ةلهههههيهأ بهههههك ةسهههههرائ ،علمهههههوا حقيقهههههتهأ

ولاه  الشهعب  ،ولاهنهأ ل يضهربوهأ للعههد الهذي أعطهوهأ ،(2)يعهارب، و (9)بئريوت، و (4)الافريةو 
أ ههأ حلفههوا  :لشههعبلالر سههاء  قههالف ،ن الههرب أمههرهأ بقتههل هههل الانعههانينيأل ،تههذمر مهه  الر سههاء

ولاههه  جنعلههههأ خهههدم  ،فالبهههد أن نسهههتهييهأ ،العههههد وانقضهههأن يلهههأ بإلههه  ةسهههرائيل وال يسهههتطيعوا 
لعهنهأ وضهرب ف ،ودعاهأ يشهوع ووخبههأ علهى ههذهبأ ،(2)ب تتطبون لأ ويسقون لأ املاءللشع

و لبهوا منه  أن يفعهل  ،فسههأواعتذروا ع  خداعهأ بسبب خهوفهأ علهى أن ،عليهأ العبودية أبدا  
حطهاب ومسهتقي املهاء وخهدم وجعلههأ  ،علههأ خهدم وعبيهد وأنقهذهأ مه  القتهلفج ،هبأ ما يشاء
 ملذبح الرب.

، مبها فعهل يشهوع (7)أورشهليأملك  ،(1)وملا مسع أدوين حاد ن الخمسة: يخبر ملوك األموري
مهه  حههنيع أهههل جبعههون  خاحَّههةخههاف جههدا   ،هههأ جبههابرةبأرتهها وعههاي ومصههاحلة أهههل جبعههون و 

 لعظمتها وعظمة أهلها.

                                 
 .(19: 9ورد يف اإلحهايل الثالث بوعد الرب لأ بطرد ودفع الشعوب أمامهأ مبا فيهأ احلويون )يش وهذا خالف ما  (1)
وهههي اليههوم قريههة امسههها الافههري أو هفههرية علههى بعههد مثانيههة أميههال مشههال اههرب جبعون..)السههن  القههوب يف الافههرية:   (2)

 .71ص .تفسري أسفار العهد القدب(

معناهههها اآلبهههار وامسهههها اليهههوم البهههرية تبعهههد مشهههال أورشههليأ بنههههو عشهههرة أميهههال. ينظهههر: )شهههريل سهههفر يشهههوع بئههريوت:   (3)
 .122ص .لألرشيدياهون(

ينظهر: )شهريل سهفر  تعهك قريهة الغابهات أو اآلجهام ويهرجح أ ها اليهوم "أبهااو " الهيت تهدعى "قريهة العنهب".يعارب:   (4)
 .121-122ص .يشوع لألرشيدياهون(

 اليهود دائما  أن الشعوب يعيشون خلدمتهأ.  عقيدة  (5)
 .19ص .لقدب()السن  القوب يف تفسري أسفار العهد ا .أي رب ال أدوين حاد :   (6)
وهههي مرهبههة مهه  )أور( معناههها نههور، )سههاليأ أو شههاليأ( وتعههك السههالم، فمعناههها نههور السههالم أو أسههاس أورشههليأ:   (7)

ينظهر: )شهريل سهفر يشهوع  .السالم، ولعلها ُنسبت ة  أحد اآللهة الهذي يُهدعى "شهاليأ" وههي مدينهة القهدس حاليها  
)السههن  القههوب يف تفسههري أسههفار العهههد  .، وهههذا أول  هههر ألورشههليأ يف الاتههاب املقههدس122لألرشههيدياهون( ص

 . 19ص .القدب(
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 رب أههل جبعهون فأرسهل ة  هوههامفقرر أن يتهالف مع ملو  آخري  للتصدي ليشهوع وضه
ملههك  (1)، ودبههري(2)الخههيشأو  خلههيشملههك  (2)، ويههافيع(9)يرمههوتملههك  (4)، وفههرآم(1)حهه ونملههك 
فهههاجتمعوا وحهههاربوا  ،يضهههربوا أههههل جبعهههون ملصهههاحلتهأ يشهههوعفطلهههب مهههنهأ أن يهههأتوه ل ،(7)عجلهههون

فصهعد ةلهيهأ  ،عبيهدهوع يسهتنجدون  ويهذهرون أ هأ فأرسهل أههل جبعهون ة  يشه ،جبعون وأهلهها
فبااتهأ حيث  ،لرب يشوع وأخ ه بنصره وأن  مع وهلأ ا ،ع م  اجللجال ومع  هل احملاربنييشو 

 ،(1)بيههت حههورونوفههروا حههّت وحههلوا عقبههة  هأ يشههوع ومهه  معهه فاضههطربوا وهههأم ،حههعد يف املسههاء

                                 
( وتقهع يف املنها ا اجلبليهة الهيت امتلاهها 11: 19وهي قرية أربع اليت هان ةبراهيأ ييدد عليها هثريا  )تك ح ون:   (1)

ينظر: )شريل سفر  .( وهي اآلن مدينة اخلليل4: 49بعد. وفيها مغارة املافيلة مدف  سارة )تك  سبج يهو ا فيما
 .122ص .يشوع لألرشيدياهون(

 .179اسأ هنعاين األرجح أن معناه "أار الوحش". )قاموس الاتاب املقدس( صفرآم:   (2)
: )السههن  القههوب يف تفسههري أسههفار العهههد وهههي اآلن الريمههو  تبعههد سههتة عشههر مههيال  اههرب أورشههليأ ينظههريرمههوت:   (3)

 .19القوب( ص

 .19ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب( .ومعناه هبيليافيع:   (4)
معناههها منيههع وهانههت منيعههة ولعلههها اليههوم مهها تُعههرف بههأم الاههيس يُههرجح أ هها تقههع علههى تههل احلصههى. ينظههر: خلههيش:   (5)

تقهع اآلن يف تهل الهدوير الهذي  ياهون: )قهال األرشهيد .12-19ص .لعههد القهوب()السن  القوب يف تفسري أسهفار ا
 .122-122يبعد أو ستة عشر ميال  مشايل شر  اأة( ص

 .12ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب( .أي مقدسدبري:   (6)
بنههو عشهرة أميهال. ينظهر: )السهن  وتسمى اليوم عجالن وتقع على أهمة مشال شر  اأة وتبعهد عنهها عجلون:   (7)

 .12ص .القوب يف تفسري أسفار العهد القوب(
عقبة جرف اجلبل، وبيت حورون قريتني متجاورتني تقع مشال أورشليأ وتبعد عنهها تسهعة عشهر هيلهوميا  حورون:   (8)

ى "بيهههت وثلهههث، ةحهههدى القهههريتني مرتفعهههة تسهههمى "بيهههت حهههورون العليههها" واألخهههرى تقهههع علهههى أرض منخفضهههة تسهههم
حههورون السههفلى"، وتعههرف اليههوم )ببيههت العههور أو احلههور الفوقههة( أي العليهها، و )بيههت حههورون التهتههة( أي السههفلى، 

أي األرض املعأوقهههة وههههي اليهههوم "بيهههت زهريههها" علهههى : والسهههفلى ههههي الهههيت  هههردهأ ةليهههها يشهههوع، وضهههرهبأ ة  عأيقهههة
وهليهمها قريهب مه  بيهت حهورون )شهريل سهفر  يشهأ" وههي ماهان الرعهاة وههي اليهوم "خربهة اخل: الراجح، وة  مقيدة

  .121-127ص .يشوع لألرشيد ياهون(
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دري وبينمهههها هههههأ هههههاربون أحههههاهبأ الههههرب بههههالبهي 
معجــــوة دوام  ،فمههههات معظمهههههأ بههههذلك يف عأيقههههة (1)

وهانت مطاردهأ قبيل املغرب وهلهأ الهرب يشهوع وأمهر الشهمس أن تقهف عه  الغهروب الشمس: 
مهر القمهر أن يهدوم علهى ، وأابتهال يشوع حّت ينهي قتل أعدائ ، فدامت الشمس على جبعهونب

فني، وتهأخر اروهبها أهو والقمهر حهّت انتههى أمهر امللهو  املتههال (9)فوقفت الشمس ،(4)وادي أيلون
مث  ُههههر يف سهههفر يشهههوع أن ههههذا احلهههدث مهههذهور يف سهههفر ياشهههر تأهيهههدا  وتصهههديقا   ،وم هامهههليههه

 .(2)للخ 
ألن  ،وقههال يشههوع: "ول ياهه  مثههل  لههك اليههوم قبلهه  وال بعههده مسههع فيهه  الههرب حههوت ةنسههان

                                 
 .11ص .فار العهد القدب(سنظر: )السن  القوب يف تفسري أي .حلبا  هاحلجارة العظيمةوهان ال د   (1)
)شههريل سههفر يشههوع لألرشههيد  .وهههو واد  مجيههل جمههاور ملدينههة أيلههون الههيت تعههك األيائههل ورمبهها البلو ههاتوادي أيلههون:   (2)

 .121ص .ياهون(
)اههأا نههيب مهه  األنبيههاء فقههال لقومهه  ال  :عهه  أرب هريههرة رضههي اهلل عنهه  قههال: قههال رسههول اهلل حههلى اهلل عليهه  و سههلأ  (3)

يتبعك رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبك هبا وملا يال هبا، وال أحد بىن بيوتا ول يرفع سقوفها، وال آخر اشيى 
أو خلفات وههو ينتظهر والدهها. فغهأا. فهدنا مه  القريهة حهالة العصهر أو قريبها  مه   لهك، فقهال للشهمس: ةنهك  انما

هتهههاب فههههرض . مهههأمورة وأنههها مهههأمور، اللههههأ احبسههههها علينههها، فُهبسهههت حهههّت فههههتح اهلل عليههه ،،، اخل ( رواه البخهههاري
 .9142 رقأ: ."ُأحلت لاأ الغنائأ" :باب قول النيب حلى اهلل علي  وسلأ. اخلمس

وقال االمام أأد: حدثنا أسود ب  عامر، حدثنا أبو بار، ع  هشام، ع  اب  سريي ، ع  أرب هريهرة قهال: قهال 
 رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلأ: " ةن الشمس ل  بس لبشر ةال ليوشع ليايل سار ة  بيت املقدس ".

 ( 19912) 1411:  انفرد ب  أأد م  هذا الوج  وهو على شرش البخاري. رواه اإلمام أأد يف املسند برقأ
وهذا دليل بني   واضح أن هاتب السفر اري يشوع، ألن سفر ياشر مفقود وهو على الصهيح ُهتب يف زم  داود   (4)

ب يتضههم  قصصهها  ألبطههال الشههعب الههروحيني ومهها بعههده فهههو همهها يُعرافهه  األرشههيدياهون يف شههريل سههفر يشههوع: هتهها
والسياسيني على مر األجيهال واملناسهبات ُهتبهت االبها  يف هيئهة قصهائد ومالحهأ لاهي تفظهها الشهعب وينشهدوا هبها 

، وجهاء يف 111افتخارا  بأبطالأ واعتأازا  ببطوالهأ. وقد هتب هذه القص  مؤلفون وشهعراء يف عصهور خمتلفهة.ص
بعد رجائ  أن يُعثر علي  هامال  قال: سيما وأن  ال ميا  أن ياون قد ُهتب قبل عصر داود قاموس الاتاب املقدس 

 .1921-1922وسليمان. ص 
ستشههاد بسهفر قهد شهاهدوا بهأعينهأ مها يغهك عه  االولهو ههان الااتهب يشهوع وههو كا هب الشهعب فهإ أ قلت: 
 آخر.
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امللو  اخلمسة يف واختبأ  ،مث رجعوا ة  اجللجال ،(1)(12: 19الرب حارب ع  ةسرائيل" )يش 
جههال ترسههوا فههأمر بسههد بههاب املغههارة حجههارة وأمههر بر  ،فههأخ وا يشههوع بههذلك ،(4)مقيههدةمغههارة يف 
لبيههة وفههر وملهها انتهههت املعرهههة واملطههاردة بقتههل األا ،وأمههر الشههعب مبطههاردة فلههول الههاربني ،(9)البههاب

مث أمههر يشههوع  ،عنههد يشههوع يف مقيههدة وخههافهأ النههاس اجتمههع الشههعب ،الههبعض و صههنوا يف املههدن
تلني أن فدعا يشوع الشهعب وأمهر املقها ،فأخرجوهأ ة  يشوع ،ملغارة وةحضار امللو تح باب ابف

مث قتهل امللهو   ،عب وقال لأ هذا مصهري ههل أعهدائاأوشجع الش ،(2)يدوسوا على أعنا  امللو 
مث  ،اختبأوا فيها وسهد باهبها باحلجهارةمث أنألأ و ريل جثثهأ يف املغارة اليت  ،وحلبهأ حّت املساء

 . ها هلهأ وأحرقها هما فعل بأرتايدة وقتل أهلفتح مق
                                 

ميا  أن ياون ةال لشاهد على عصر بعد يشوع بفية وهذا دليل آخر أن هاتب السفر اري يشوع، فهذا هالم ال  (1)
 ويلة، وهذا م  امل خذ اليت أخذها ةسبنوزا على سفر يشوع، واستدل هبا على ةثبات هتابة السفر م  اري يشوع. 

  417-411ينظر: ) رسالة يف الالهوت والسياسة ( ص
 ها اآلن قريهة اخليشهأ القريبهة مه  تهل زهريها. ههي ةحهدى املهدن الاه ى يف هنعهان، ويهرجح العلمهاء أن ماامقيدة:   (2)

 .117ص .)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون(
قهههال:  املههها عهههد  191-199وهنههها ملهوظهههة هامهههة  ُههههرت يف هتهههاب ) التهههوراة ماشهههوفة علهههى حقيقتهههها ( يف ص  (3)

منهها ا  العلمههاء األملههان هتههاب يشههوع جمموعههة مرهبههة مهه : أسهها ري، وقصهه  أبطههال، وحاايههات حمليههة، ُأخههذت مهه 
خمتلفة م  البالد، مت تأليفها مع بعض ع  القهرون. لقهد حهاول العاملهان بالاتهاب املقهدس "أل كهت الهت" و"مهارت  

ةثبات أن عديدا  م  القص  الهيت أُبقيهت ضهم  هتهاب يشهوع ل تاه  أهثهر مه  تقاليهد،   -بشال خاص–نوث" 
اض"إ أي مبعىن آخر، أ ا هانت أسا ري  اول أن منهل "أسباب األمر  -حلد  هبري–هان ُيصار ةليها بنهو يشاب  

. وم  خالل هذه النظرية خرجا بنتيجة متعلقة بقصة امللو  اخلمسة 199تفسر هيفية حصول املعال املشهورة. ص
رمبها ههان النهاس الهذي  يعيشهون يف تهالل شهفيلة قهد أُعجبهوا بهاحلجأ الابهري للصهخرة الهيت تسهد   ومغارة مقيهدة وههي:

ةي، لههذاإ رمبههها تاههون قههد نشهههأت قصهه  تههربج بهههني احلجههارة الضهههخمة مههدخل مغههار  ة سهههرية اامضههة قُههرب بلهههدة ميقايههدي
واألفعال البطولية يف ماضيهأ اخلاص اخلافت: لقد سهدَّت الصهخرة فهأ املغهارة، الهيت ههان مخسهة مه  امللهو  القهدماء 

(.  بقا  لوجهة النظر هذه، 47-11 :19قد اختفوا فيها، مث ُدفنوا فيها فيما بعد، هما يوضه  سفر يشوع )يش 
-يهههأال مياههه  ر يتهههها "ة  يومنههها ههههذا"، هانهههت  القصههه  التوراتيهههة الهههيت انتههههت مبالحظهههة أن بعهههض املعهههال ههههان مههها

أسا ري م  هذا النوع. ويف وقت  ماإ مت  ميع ههذه القصه  الفرديهة، وربطهها مهع بعهضإ لتشهال ألهة  -احتماال  
 . 191عظيأ. ص فتح واحدة، يقودها زعيأ أسطوري

 وليست هذه أخال  األنبياء يف فتوحاهأ، بل هذا  ل اجلبابرة.  (4)
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ـــــة:  وفعهههههل هبهههههأ همههههها فعهههههل  ،فهارهبههههها ،(1)لبنهههههةمث اجتهههههاز مقيهههههدة ة  غـــــوو المـــــدن الجًوبي
وحههههاول هههههورام  ،ففعههههل بلخههههيش همهههها فعههههل بههههاليت قبلههههها ،نههههة ة  خلههههيشمث مهههه  لب ،وعههههاي بأرتهههها
اجتههههههههازوا ة  مث  ،ولاهههههههه  يشههههههههوع هأمهههههههه  وقتلهههههههه  وهههههههههل شههههههههعب  ،شةعانههههههههة خلههههههههي (4)جههههههههازر ملههههههههك
وحصهههل لهههها   ،فهاربوهههها (9)دبهههريمث رجعهههوا ة   ،وفعهههل هبههها همههها فعهههل بغريهههها ،فهاربوهههها عجلهههون
  ،(1)والسهههل ،(2)واجلنههوب ،(2)باههل أرض اجلبههل وفعههل يشههوع هههذلك ،حصههل للمههدن قبلههها همهها

ة   ،(1)قههههاد فضههههرهبأ وقههههتلهأ مجيعهههها  مهههه   ،(1)فقتههههل مجيههههع أهلههههها همهههها أمههههر الههههرب ،(7)والسههههفويل

                                 
تعك بياض وهي مدينة يف سهأ يهو ا قريبة م  مقيدة، وتقع ارب أو جنوب ارب أورشليأ تبعد عنها أو لبنة:   (1)

أ، ظنههها بعضهههأ "عههرا  اثههىن عشههر مههيال ، حههارت بعههد  لههك مدينههة للاهنههة، وهههي اليههوم خههراب ال  لههل لهها وال رسهه
 .14ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( ص .املنشية" وبعضهأ "تل الصافية"

هانت مدينة امسها جازر لسبج ةفراب تقع جنوب ارب أورشليأ وتبعد عنها بنهو عشهرون مهيال ، وهانهت جازر:    (2)
أى بعضههأ أ ها املعروفهة اليهوم "بتهل اجلأر"علهى اايهة م  أقدم مدن هنعان حارت بعهد  لهك لبهك قههات الالويهني ر 

 .19السابا( ص جعأربعة أميال م  نياوبوليس. ينظر: )املر 

مدينة ُقرب ح ون، هان امسها قرية سيفيرو وقرية ِسفر: أي مدينة الاتب، ومعىن دبري: مقدس. فيدل  لك دبري:   (3)
وهانت هذه املدينة حصنا  لبك عنا . ينظر: )السن  القهوب يف  على أ ا هانت مدينة العلأ الديك عند الانعانيني،

وُدعيههت )قريههة سههنة( أي اصهه  النخههل. وتقههع ة  اجلنههوب مهه  حهه ون بنهههو  .12تفسههري أسههفار العهههد القههدب( ص
اثهك عشههر أو ثالثهة عشههر مههيال ، وقهد ياههون موضهعها اآلن )الظهريههة( أو )بيههت مرسهيأ(. ينظههر: )شهريل سههفر يشههوع 

 .172ص .اهون(لألرشيدي

 .12)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( ص .أي جبال يهو ا وأفراب  (4)
 .12)املصدر السابا( ص .أي جنوب أرض هنعان وهو اجلأء اجلنورب م  سهأ يهو ا وأدومية  (5)
 .12)املصدر السابا( ص .األرض املنخفضة املمتدة م  يافا ة  حدود مصر  (6)
 .12)املصدر السابا( ص .ومعناه أسفل اجلبل حيث يسفح في  املاء فاملقصود سفويل اجلبال مجع سفح  (7)
تعهها  اهلل عهه  األمههر مبثههل هههذه ا ههازر، وليسههت هههذه أخههال  األنبيههاء واملههؤمنني يف قتههالأ، وة هها هههي  بيعههة يهههود   (8)

 وديد أ يف القتال.
ان اجلنهورب علهى اايهة ةحهدى عشهرة مرحلهة مه  حوريهب تقهع جنهوب اهرب فلسهطني، وههي علهى رهأ هنعهقاد :   (9)

وعلى رأ أدوم، ظ  بعضهأ موقعها ما يُعرف اليوم بعني الوببهة، وأهثهرهأ علهى أنه  "عهني قهادس". ينظهر: )السهن  
 .172ص .. و )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون(12-12القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( ص
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وملوهها دفعة واحدة ألن الرب وأخذها يشوع هلها  ،ة  جبعون ،(4)جوش ومجيع أرض  ،(1)اأة
 مث رجع يشوع والشعب ة  اجللجال. ،مع 

مبهها فعههل يشههوع بتلههك املههدن الههيت  ،(2)حاحههور ملههك (9)وملهها مسههع يههابنيقتــال ملــوك الشــمال: 
ك لههوأرسههل ة  م ،(1)مشههرونوهههذلك أرسههل ة  ملههك  ،(2)مههادونأرسههل ة  يوبههاب ملههك  ،فتهههها

 ،(1)العربههةوأرسهل ة  امللههو  يف املنها ا اجلبليههة مشهال فلسهطني، وأرسههل ة  امللهك يف  ،(7)أهشهاف
وأرسههل ة  بقيههة الانعههانيني يف  ،اربهها   (19)دوروأرسههل ة  مرتفعههات  ،(1)وأرسههل ة  ملههو  السهههل

                                 
وم قريبة م  البهر املتوسج على ااية ثالثة أميال م  شا مل البهر. ينظر: )السن  القوب املدينة املشهورة الياأة:   (1)

  .12ص .يف تفسري أسفار العهد القدب(
 .172ص .ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .ةقليأ يقع بني اأة وجبعونجوش :   (2)
ومعنهاه  .11ص .تفسري أسهفار العههد القهدب( هو اسأ لال ملك على حاحور. ينظر: )السن  القوب يفيابني:   (3)

 .177ص .الرب يراقب. )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون(

مدينههة هبههرية يههرجح أ هها هانههت علههى عههني )ميههاه مهه وم( يف مشههال فلسههطني ورمبهها موضههع )حاحههور( متامهها  حاحههور:   (4)
هيلههوميات ونصهف. )شههريل سههفر   املاهان املسههمى اآلن )تهل القههديل( اهررب بلههدة )بنهات يعقههوب( مبهها يقهرب مهه  سهتة

 .177ص .يشوع لألرشيدياهون(
ال يعرف ماا ا بالتهديد ورجهوا أ ا قريبة م  هذه املدن ولعلها قرب حطني أو لعلها ماِدن اررب حر مادون:   (5)

 .11ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( ص .اجلليل
 .17ينظر: )املصدر السابا( ص .على بعد ساعة ونصف م  عاا على  ريا حورورمبا هي قرية السمريية مشرون:   (6)
هانت يف حد سبج أشهري قهرب حهد زبولهون مث حهارت قريهة حهغرية امسهها خاسهالوس يف عصهر جهريوم، أهشاف:    (7)

أو هي )تل هيسان(  .17ينظر: )املرجع السابا( ص .وهي اليوم خربة، ولعلها اليوم عني هساف أو خربة هساف
 .177ص .)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .القرب م  جننيب

يُقصههههد )بالعربههههة( بوجهههه  عههههام املنهههها ا املنخفضههههة )السهههههول( الههههيت جيههههري فيههههها  ههههر األردن. )شههههريل سههههفر يشههههوع   (8)
 . 177ص .لألرشيدياهون(

 .171ص .السابا( جعويقصد بالسهل: السهول يف املنطقة الشمالية. ينظر: )املر   (9)
ةقلههيأ هبههري قريههب مهه  البهههر املتوسههج، ورمبهها هانههت بلههدة " نطههورة" الصههغرية الواقعههة علههى البهههر قُههرب جبههل  :دور  (10)

الارمل جأء م  أرض )دور( القدمية، واملقصود باملرتفعات هنا األماه  العالية اليت هان الانعهانيون يقيمهون عليهها 
 .171أحيانا  مذابح ومعابد آللتهأ. ينظر: )املرجع السابا( ص
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والفهرزيني  وأرسل ة  األمهوريني واحلثيهني ،الشر  قرب  ر األردن ويف الغرب قرب البهر املتوسج
فخرجههوا بأعههداد  ،(4)أرض املصههفاةيف  ،(1)حرمههونوأرسههل ة  احلههويني  ههت  ،واليبوسههيني يف اجلبههل

 .(9)ال حصر لا
فبشهر الهرب يشهوع وثبته  وأخه ه  ،، لتوسهطها بهني املهدن(2)مهريومواجتمعت اجلموع عند مياه 
فهأمهوهأ وقتلهوهأ و هردوهأ  ،فبااتهأ يشوع يف ماان  معههأ ،بانتصار ةسرائيل وقتل أعدائهأ

فقتلههوا   ،شههرقا   (7)بقعههة مصههفاةة   حههّت وحههلوا ، و ههردوهأ(1)مسههرفوت مههابوة   ،(2)حههيدونة  
مث ا ههه  يشهههوع ة   ،الهههرب فعرقهههب اخليهههول وأحهههر  املراههههبوفعهههل يشهههوع أوامهههر  ،ههههل الشهههاردي 

مث ا ه  لاهل  ،وفعل هبا همها بأرتها واريهها ،س الفتنةيها وقتل ملاها أل ا رأحاحور واستو  عل
 اول تهر  املهدن الهيت علهى أمهاه  مرتفعهة لتاهون حصهون   ،ك املدن وفعل هبا هما فعهل حاحهورتل

                                 
)السههن  القههوب يف تفسههري أسههفار العهههد  -وهههي عنههد حضههيض جبههل حرمههون املعههروف اليههوم عبههل الشههيتحرمههون:   (1)

  .17ص .القدب(
)السههن  القههوب يف تفسههري أسههفار العهههد القههدب(  .ولعلههها بههني لبنههان واجلبههل الشههرقي اههرب حرمههونأرض املصههفاة:   (2)

 . 17ص
 يف العدد. هبرية فيها مبالغة    (3)
 .)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .اسأ لبلدة ومعناه املرتفعة ولعلها اآلن "مريون" القريبة م  حر اجلليلمريوم:   (4)

  .171ص

وهي حيدا ةحدى املدن العريقة تقع مشال فلسطني علهى بعهد مخسهة وثالثهون هيلهوميا  وثلهث، وموقعهها حيدون:   (5)
ينظههر: )شههريل سههفر يشههوع  -والبهههر املتوسههج، وتعتهه  أهههأ مههواين فينيقيههاحصههني للغايههة أل هها تقههع بههني جبههال لبنههان 

ينظهر: )السهن   -وتبعهد أهو مخسهة وعشهرون مهيال  عه  بهريوت، وهانهت أم مهدن فينيقيهة .114ص .لألرشيدياهون(
 .11القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( ص

ا الينههابيع أو امليهاه السههاخنة، وموقعهها اآلن فيمهها تقهع علههى البههر املتوسههج مشهايل فلسههطني ومعناههمسهرفوت مههاب:   (6)
وقهد انقطعهت ينابيعهها احلهارة، وهههي  .114ص .)شهريل سهفر يشهوع لألرشهيدياهون( .يهراه املفسهرون "عهني املشهريقة"

حرفند جنوب حيدا على بعد ثالثة أميال منها قرب شها مل البههر. ينظهر: )السهن  القهوب يف تفسهري أسهفار العههد 
 . 11القدب( ص

 .ينظههر: )شههريل سههفر يشههوع لألرشههيدياهون( .تقههع مشههال شههر  فلسههطني ويعههك مصههفاة بههرج احلههراسبقعههة مصههفاة:   (7)
 .11ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( .ولعلها البقاع .114ص
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ألن  لههك  ،ذوا البهههائأ انيمههةوقتلههوا هههل الرجههال وأخهه ،لهه ، ةال حاحههور أل هها رأس الفتنههة اوقالع هه
واسههتو  يشههوع علهى هههل تلههك األراضههي  ،ل مهها أُمهر بهه وأمههر موسهى ليشههوع ففعههأمهر الههرب ملوسههى 

 هما: ،وهانت حدود األراضي اليت أخذها بني حدي  ،بالاسهولا وج
 .(1)اجلبل األقرعم  م  اجلنوب:  -أ
 .(4)بعل جاد :وحدود فتوحات يشوع يف الشمال -ب

تههدخل منهههها ل  ،هثههرية  اودام قتهههالأ أيام هه ،ضههي بههني ههههذي  احلههدي  وقتههل ملوههههافأخههذ األرا
 وهذه أوامر الرب. ،مدينة حلها  ةال جبعون

: أي جبههل يهههو ا وهههي األراضههي اجلبليههة يف فأبههادهأ مهه  اجلبههل ،(9)مث واجهه  يشههوع العنههاقيني
ومه  ههل جبهل ةسهرائيل: وههي األراضهي اجلبليهة  ،(2) النصيب الذي أخهذه يههو ا جنهوب فلسهطني

 ،ومهه  دبههري ،مهه  حهه ونو  ،(2)ُنسههبت ةلههيهأ ألن الههرب دفعههها لههأ ،الههيت أحههبهت  ههت حامهههأ
 ،اأة م  أمههاو  ،بك ةسرائيل وبقوا يف مدن يسريةفأبادوا هل العناقيون م  أرض  ،(1)عنابوم  

                                 
مليهت ة  أي األملس اخلايل م  األشهجار، وههو جنهوب أرض فلسهطني يف  ريها أرض سهعري املمتهدة مه  البههر ا  (1)

ينظههر: )شههريل سههفر يشههوع  .خلههيل العقبههة ولعلههها األراضههي اجلبليههة جنههوب البهههر امليههت أو الواقعههة قههرب بئههر السههبع
 .112ص .لألرشيدياهون(

املعروفة اليوم "بانياس" يف بقاع لبنان  ت جبل حرمهون أي األراضهي املنخفضهة التابعهة له  وههو جبهل بعل جاد:   (2)
 .111-112ص .ابا(الشيت. ينظر:)املرجع الس

وهههأ نسههل عنهها  أرب أربههع الههذي نسههبت ةليهه  حهه ون ومسيههت قريههة أربههع ولهه  ثالثههة بنههني مهه  األبطههال العنههاقيون:   (3)
األقوياء أخيمان، شيشاي، تلماي، وهانوا م  ر ساء العناقيني، وهان العناقيون جبابرة  وال القامة شديدي البأس 

ينظهر: )السهن  القهوب ة. يف عهد موسى ةال يشوع ب  نون وهالب به  يفنهوهأ الذي  خافهأ جواسيس بك ةسرائيل 
 .191ص .يف تفسري أسفار العهد القوب(

 .111ص .)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون(  (4)
 .171ص .)املرجع السابا(  (5)
تفسري أسفار العهد وهي جنوب ح ون على بعد عشرة أميال منها وامسها اليوم عنب. )السن  القوب يف عناب:   (6)

 .191ص .القوب(

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
74 

فاسههتو  يشههوع علههى هههل هههذه األرض حسههب مهها أمههر بهه   ،(4)أشههدود، وهههذلك بقههوا يف (1)جههتو 
 ب فرقهأ وأسبا هأ وانتهت احلروب.موسى وقسمها يشوع على بك ةسرائيل حس

 بنهو ةسهرائيل يف عههد موسهى امللو  الذي  هأمهأو قائمة بالملوك المهوومين من بًي اسرائيل: 
 .أو الشرو  (2)العربةوهل  ،ة  جبل حرمون ،(9)وادي أرنونوأرضهأ متتد م   ،مايشوع وجيشهو 

وهانهههت  ،(2)حشهههبونوههههان يف  ،سهههيهون ملهههك األمهههوريني :فـــي عهـــد موســـى والملـــوك هـــم
 . عاحمت  الرئيسية

 ،ادي  هههر أرنهههونوميلهههك ههههذلك وسهههج و  ،(1)عهههارأو  عهههروعري هههت سهههيطرت  مدينهههة  وههههذلك
 ههر أرنههون  : فاانههت حههدود  لاههة سههيهون ،(1)وادي يبههو ومتتههد ة   ،(7)جلعههادوهههذلك نصههف 

                                 
واألرجههح أن ماا هها "تههل عههرا  املنشههية" اههرب بيههت جهه ي  بنهههو تسههعة ونصههف هيلههو مههي. )شههريل سههفر جههت:   (1)

 .119ص .يشوع لألرشيدياهون(

 )املرجههع -وتعههك شههدة أو قههوة ملنعتههها تقههع بههني اههأة ويافهها مشههال شههر  اههأة بثمانيههة عشههر هيلههو مههيا  وثلههثأشههدود:   (2)
 .119ص .السابا(

وهو أحد األ ار شرقي األردن، يصب يف الطرف الشمايل الشرقي للبهر امليهت، وههان وقتئهذ  احلهد وادي أرنون:   (3)
الفاحهههل بهههني  لاهههة األمهههوريني الواقعهههة مشالههه ، و لاهههة مهههوآب الواقعهههة جنوبههه . )شهههريل سهههفر يشهههوع لألرشهههيدياهون( 

 شههرقي البهههر امليههت وامسهه  اآلن "املوجههب" و ولهه  أههو مخسههني وهههو  ههر حههغري ولانهه  أعظههأ األ ههار يف .119ص
 .192-192ص. )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب( :ينظر .ميال  

السهل وهي سهول موآب اليت نأل فيها بنو ةسرائيل أيام موسى ومنها عه وا األردن مهع يشهوع  هنا وتعكالعربة:   (4)
 .112ص .ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .وهي شر  األردن مقابل أرتا

وتقهههع شهههر   هههرف البههههر امليهههت  .112)شهههريل سهههفر يشهههوع لألرشهههيدياهون( ص .وههههي اآلن حسهههبانحشهههبون:   (5)
 . 122ص .ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب( .الشمايل وتبعد عن  بنهو مخسة عشر ميال  

ر  البهر امليت وتبعد حوايل اثك عشر ميال  مشال  ر أرنهون، وهانهت يف احلهدود وتقع هذلك شعروعري أو عار:   (6)
 . 112ص .ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .اجلنوبية ململاة سيمون، وتسمى حاليا  عراعري

 .أي نصهههف جبهههل جلعهههاد أو أرض جلعهههاد وحهههدودها مههه  شهههر  األردن ة  بهههالد العهههرب وتعهههرف اليهههوم بالبلقهههاء  (7)
 .192ص .لسن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب()ا

وههو  هر يُعهرف اليهوم بنههر الأرقهاء منبعه  قهرب عمهان يلتقهي بهاألردن يف منتصهف املسهافة بهني البههر وادي يبو :   (8)
 .192ص .امليت وحرية   يا. ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب(
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 ،(4)ة  رههوم بههك عمههونومتتههد  ،(1)ردن اربهها  وجبههال العربيههة شههرقا  جنوبهها  و ههر يبههو  مشههاال  و ههر األ
ة  البهههههر امليههههت أههههو  ،(9)"هنههههروت اجلليههههلسهههههول مههههوآب ة  حههههرية   يهههها "ميتههههد ملاهههه  مهههه  و 

رأس ليمههني جهههة اجلنههوب  ههت ة  ا ملاهه  وميتههد ،(2)بيههت يشههيموتوميتههد ملاهه  ة   ،(2)الشههر 
 .(1)الفسجة

األردن، وهههان عههوج مهه   شههر   ههر ،(7)باشههانملههك  ةسههرائيل علههى حههدود عههوج وبنههواسههتو  
 .(19)"أ رعيو " ،(1)"عشتاروثوهان يتخذ عاحمتني " ،(1)الرفائيني

                                 
 .192صينظر: )املرجع السابا(   (1)
 .192)املرجع السابا( ص .وهأ نسل عمي ب  لوشبنو عمون:   (2)
وهنروت: املعروفة يف العهد اجلديد عنيسارت، وهي أرض عهرب حهرية   يها ، حر هنروت: هو حر اجلليل"  ية"  (3)

 .وعرضها أو ميلزعأ بعضهأ أ ا السهل املعروف بالغوير و ولا على شا مل حر هنروت يقرب م  أربعة أميال 
 . 192ص .ينظر: )املرجع السابا(

 . 112ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( ص .أي األراضي شرقي البهر امليت وحرية   يا  (4)
ينظهههر:  .أي بيهههت القفههار مدينهههة مشههال اههرب البههههر امليههت ولعلهههها املعروفههة اليههوم "بعهههني حههومية"بيههت يشههيموت:   (5)

 .192ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب(
أحههد جبههال عبههارب وأعلههى قمههأ الفسههجة يههدعى"جبل نبههو" الههذي نظههر موسههى مهه  فوقهه  ة  أرض رأس الفسههجة:   (6)

 .111ص .ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .املوعد
ينظر:  .وجبل جلعاد، وهي حوران واجلوالن واللجاءبالد يف أرض هنعان شرقي األردن بني جبل حرمون باشان:   (7)

 .191ص .)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب(
ينظر:)شهههريل سهههفر يشهههوع لألرشهههيدياهون(  .وههههأ عشهههائر عمالقهههة جبهههابرة سهههانوا شهههر  األردن واربههه الرفهههائيون:   (8)

 . 111ص
ينظر: )املرجع  .وتبعد عن  بنهو واحد وعشرون ميال  وهي اآلن عشية تقع شر  حر اجلليل )  يا( عشتاروث:   (9)

 .111ص .السابا(
 .111)شههريل سههفر يشههوع لألرشههيدياهون( ص .وهههي اآلن )درعههة( شههرقي الطههرف اجلنههورب لبهههر اجلليههلأ رعههي:   (10)

وههي مدينههة يف حهوران تبعههد عهه  بصهرى بنهههو مخسههة وسهبعون مههيال  يف وادي عميها تههيج بهه  خهرب وأ ههالل وفيههها  
ينظهر: )السهن  القهوب يف  .هثري م  الاهوف واله   الابهرية وبئهر مهاء عهذب وهانهت يف سههأ لنصهف سهبج منسهى

 .191ص .تفسري أسفار العهد القدب(
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علههههى هههههل اسههههتولوا و  ،(4)سههههلخةة   ،(1)(وأخههههذ مهههها هههههان يسههههان  مهههه  جبههههل حهههه ون )الشههههيت
واسهههتولوا علهههى بقيهههة  لاهههة  ،(2)نيواملعايههه ،(2)نيووحهههلوا ة  حهههدود مسهههاه  اجلشهههوري ،(9)باشهههان
وههههان سهههيهون ملهههك  ،متسهههلطا  علهههى النصهههف الشهههمايل مههه  أراضهههي جلعهههادحيهههث ههههان  ،عهههوج

 .(1)عاحمت  حشبون األموريني متسلطا  على النصف اجلنورب وهبا
ةسرائيل يف زم  موسى وأعطاهها موسهى  وأراضي سيهون وعوج استو  عليها بنوقد هانت 

اسههتولوا علههى بقيههة  وأمهها يشههوع ففههي زمانهه  ،بينيني ولسههبج جههاد ولنصههف سههبج منسههىمرياثهها  للههرأو 
ا ههاور للبنههان ويههرى الههبعض أ هها بعلبههك أو حاحههبيا  ،دن مهه  بعههل جههاداألراضههي اههرب  ههر األر 

 ،(1)(يقهههع علهههى وادي املهههارة مشهههال شهههر  )عههه ة ،ومههه  اجلنهههوب اجلبهههل األقهههرع ،(7) مشهههال فلسهههطني
 وقسمها على باقي األسباش التسعة والنصف الباقني م  منسى.

ضهههربوا امللهههو  يف اجلبهههل والسههههل والعربهههة األراضهههي الهههيت جيهههري فيهههها  هههر  فـــي عهـــد يشـــوع:و 
 ،نياألردن وسهههفويل اجلبهههال والههه اري املتسهههعة يف أرض فلسهههطني وجنهههوب أرض هنعهههان مههه  احلثيههه

 .نيواليبوسي ،نيواحلوي ،نيوالفرزي ،نيوالانعاني ،نيواألموري
وملهههك  ،ك يرمهههوتوملههه ،وملهههك حههه ون ،وملهههك أورشهههليأ ،وملهههك عهههاي ،وههههأ ملهههك أرتههها

                                 
 .111ص .سفر يشوع لألرشيدياهون( )شريل .وهو احلد الشمايل ألراضي   (1)
وهههي  .117ص .)شههريل سههفر يشههوع لألرشههيدياهون( .تقههع علههى الطههرف اجلنههورب جلبههل باشههان )الههدروز(سههلخة:   (2)

 .191ص .ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب( .اآلن سلخد أو حلخد
 .191)املرجع السابا( ص .وتشتمل على حوران واللجاء واجلوالن  (3)
شهههعب سهههانوا جشهههور الواقعهههة بهههني جبهههل حرمهههون مشهههاال  وأرض باشهههان جنوبههها . )شهههريل سهههفر يشهههوع اجلشهههوريون:   (4)

 .117ص .لألرشيدياهون(
. ومعاههة: تقههع 117ص .)شههريل سههفر يشههوع لألرشههيدياهون( .أهههل معاههة وهههي مدينههة جمههاورة جلشههوراملعايههون:   (5)

 .191ص . يف تفسري أسفار العهد القدب(على رأ فلسطني الشمايل الشرقي. )السن  القوب
 . 117ص .ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون(  (6)
 .111ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( ص   (7)
 .111ينظر: )املرجع السابا( ص  (8)
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وملهههك  ،(4)حرمههةوملهههك  ،(1)جههادروملهههك  ،وملهههك دبههري ،وملهههك جههازر ،وملهههك عجلههون ،خلههيش
وملههك  ،(2)تفههويلك ومله ،وملههك بيهت ةيههل ،وملههك مقيهدة ،(2)عهدالم، وملههك وملههك لبنهة ،(9)عهراد
وملهههك مشهههرون  ،وملهههك حاحهههور ،(1)مهههادونوملهههك  ،(1)شهههارونوملهههك  ،(7)أفيهههاوملهههك  ،(1)حهههافر

 ،(19)قههاد وملههك  ،(14)جمههدووملههك  ،(11)تعنههكوملههك  ،وملههك أهشههاف ،(19)مشههرونمههرأون وهههي 

                                 
 .499ص .)املرجع السابا( .وهي اآلن جدور أو بيت جادر يف أقصى جنوب أرض هنعانجادر:  (1)
يف اجلنههوب علههى حههدود أروم، ُهسههر فيههها حمههاربون مهه  بههك ةسههرائيل مث اسههتولوا عليههها وحر موههها فُسههميت حرمههة:   (2)

 .499ص .ينظر: )املرجع السابا( ."حرمة" اليت تعك أرضا  حمرمة أو مقدسة أو خرابا  
 .499ص .ع السابا(م  مدن اجلنوب تبعد ع  ح ون "اخلليل" بنهو سبعة عشر ميال . ينظر: )املرجعراد:   (3)
ينظههر: )املرجههع  ."تههل الشههيت مههدهور" جنههوب فلسههطني أو "مغههارة وادي قربطههون" القريبههة مهه  وادي حلههأعههدالم:   (4)

 . 499ص .السابا(
 .ينظر: )املرجع السابا( .أي التفاحة لوفرة أشجار التفايل وقتئذ  وهي اآلن "بيت نتيف" جنوب فلسطنيتفويل:   (5)

  .491ص
 .491ص .وهي حاليا  "املشهد" يف اجلنوب. ينظر: )املرجع السابا(حافر:   (6)
 .491)املرجع السابا( ص -وهي اآلن رأس العني عند منبع  ر العوجة تقع يف سهل شارونأفيا:   (7)
قريبهههة مههه  جبهههل تهههابور "الطهههور" يف اجلليهههل، وجنههوب شهههر  الناحهههرة بنههههو مخسهههة أميهههال ونصهههف، حاليههها  شههارون:   (8)

 . 491ص .)املرجع السابا( ."شارونة"
 .494ص .يف ةقليأ اجلليل. )املرجع السابا(مادون:   (9)
وههي السهمريية القريبهة مه  . (1: 11ومشرون: اسأ املدينة خمتصرا ، بينما )مشرون مرأون( هو امسهها الاامهل )يهش   (10)

 .494ص .ينظر: )املرجع السابا( .عاا
 .494ينظر: )املرجع السابا( ص -نوب سهل يأرعيليف منطقة التالل الواقعة ج :تل تعنك  (11)
مشال تعنك، بنهو مخسة أميال، وُتدعى أيضا  جمهدون،  وتقهع جنهوب شهرقي حيفها بعشهري  مهيال ، ماا ها جمدو:   (12)

 .494اآلن "تل املنسلأ" ينظر: )املرجع السابا( ص
احلولة بنهو ستة هيلوميات ونصف. ينظر: )املرجع يُرجح أ ا القرية اليت ُتدعى "قادس" تقع مشال اررب قاد :   (13)

 .494ص .السابا(
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وعههددهأ واحههد   ،(2)ترحههةملههك  ،يف اجللجههال (9)وملههك جههوييأ ،(4)دوروملههك  ،(1)يقنعههاموملههك 
 وثالثون ملاا .

  أراضهههي هثهههرية بقيهههت لبهههك هههه  يشهههوع يف السههه  فهههأخ ه اهلل أن هنهههابقيـــة أرض الميعـــاد: 
ويقسهأ األراضهي الهيت فتههها  ،رة ليتوقف ع  احلربه  يف الس  وهذه ةشا، ويشوع قد  ةسرائيل

سهههرد و  ،األراضهههي املتبقيهههة وسهههتفتح بعهههده ،همههها أمهههر بهههذلك الهههرب  ،(2)بنهههو ةسهههرائيل علهههى األسهههباش
 .(1)اليت بقيت م  أرض املوعداألراضي 

 ،سههبج رأوبههني ،وقسهأ األرض علههى األسهباشتقسـيم األراضــي الواقعــة شــرق نهــر األردن: 
وسهبج  ،وسهبج مشعهون ،وسبج بنيامني ،وسبج يهو ا ،وسبج منسى ،وسبج أفراب ،وسبج جاد

ول  ،حسههب تقسههيأ موسههى ،وسههبج دان ،وسههبج نفتههايل ،وسههبج يسههاهرو وسههبج أشههري ،زبولههون
 يءيعهههج موسهههى سهههبج الوي نصهههيبا  بهههل الهههرب ههههو الهههذي أعطهههاهأ نصهههيبهأ مههه  بهههره ونعمههه  الشههه

 .(7)الاثري
 

                                 
يف هرمل "منطقة جبل الارمل" ومتتد سلسلة جبل الارمل وسج فلسطني بطول مخسة عشر ميال  وحاليا  يقنعام:   (1)

 .494ينظر: )املرجع السابا( ص -"تل فيمون"
 .أميهههال، مشهههال بلهههدة  نطهههورة، ينظهههر: )املرجهههع السهههابا(تقهههع علهههى البههههر املتوسهههج مشهههال قيصهههرية بثمانيهههة دور:   (2)

 .494ص
 .494"جوييأ" أي أمأ، أي ملك األمأ يف اجللجال. ينظر: )املرجع السابا( ص  (3)
 . 494ص .هان ماان "تل الرابية" مشال شر  نابلس بسبعة أميال. ينظر: )املرجع السابا(ترحة:    (4)
ع انيههة لفظههها "شههبج" ومعناههها "عصهها" أو "مجاعههة يقودههها رئههيس بعصهها"، مجههع سههبطو والسههبج: اسههأ مهه  هلمههة   (5)

وهانهت ُتطلها عههادة علهى هههل  مه  أوالد يعقهوب، وهههذلك علهى هههل  مه  أفهراب ومنسههى ابهك يوسههف. ول ياه  سههبج 
الوي حمسوبا  م  ضم  األسباش، ألن هذا السبج تعني للخدمة يف اليال، وهان باقي األسهباش يعولهو أ، فاهان 

(، وهاههذا ُقساههمت أرض  41: 41عههدد األسههباش اثههك عشههر سههبطا ، ألن أراب ومنسههى أضههيفا بههدل يوسههف )عههدد 
 .221-222ص .ينظر: )قاموس الاتاب املقدس( .هنعان ة  اثك عشر قسما  

 . 972ص  : أرض امليعاد يف ضوء العقيدة اليهودية يف سفر يشوع وسنأف عليها ةن شاء اهلل يف الفصل اخلامس  (6)
 .444ص .ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون(  (7)
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 ،وقسهأ األراضهي علهى تسهعة أسهباش ونصهفتقسيم األراضي الواقعـة غـرأل نهـر األردن: 
يف  ،ألن سبطي رأوبني وجاد ونصف سبج منسهى أخهذوا نصهيبهأ مه  األرض قبهل عبهور األردن

 .(1)ولا  أخذ موسى عليهأ العهد أن يقاتلوا مع بقية األسباش ،زم  موسى
 ،وهانهههت القسهههمة حسهههب القرعهههة ،األرضمهههرياث  ،وقسهههأ يشهههوع بههه  نهههون وألعهههازار الاهههاه 

و هههره  ،و هههر هالههب بهه  يُفنَّههةي ليشههوع حههنيعهما عنههدما ُعي نهها جاسوسههني أيههام موسههى وامتههدحهما
( تتضهههح 1ويف امللهههها رقهههأ ) فبارهههه  يشهههوع وأعطهههاه حههه ون. ،بوعهههد موسهههى لههه  وةعطائههه  حههه ون

 حدود أراضي هل سبج.
ـ وقهههد  ،جيههر  علههى حههرب بههك ةسههرائيلألنهه  ل يعههد أحهههد  ،وتوقفههت احلههربف ال:ــرأل: توقـ 

ماعههدا بعههض اليبوسههيني  ،نو و ُههرد الانعههاني ،وُقساههمت األرض ،دامههت هههل احلههروب سههبع سههنوات
: 12وسانوا معهأ يف أورشليأ )يش  ،وقد عجأ سبج يهو ا م   ردهأ ،بقوا يف نصيب يهو ا

فسههههانوا وسهههطهأ ولاههههنهأ  ،وههههذلك بقههههي بعهههض الانعههههانيني يف جهههازر يف نصههههيب أفهههراب ،(19
حيهث سها  يف  ،وفعل مثلهأ سهبج منسهى ،(19: 11ارذوهأ عبيدا  يدفعون لأ اجلأية )يش 

 (.19-14: 17وفرضوا عليهأ اجلأية )يش  ،أراضيهأ بعض الانعانيني
بعهد قسهمة األرض أعطهى بهك و  ،(4)شهيلوهخيمة االجتماع يف وأقام يشوع خيمة االجتماع: 

 .فرابأيف جبل  (9)"متنة ساريل وسطهأ بأمر الرب فأعطوه ما  لب "ةسرائيل يشوع نصيب يف

                                 
 .17ص .ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب(  (1)
شههرة أميههال بينههها وبههني بيههت ةيههل )بيتههني( وشههيلوه اليههوم سههيلون، وهههي مدينههة جنههوب نههابلس علههى بعههد عشههيلوه:   (2)

 .191ص .ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العههد القهدب( .وهانت وسج البالد بعيدة ع  تعدي الانعانيني
ت لتاههون مرهههأهأ اختههري وشههيلوه: هانههت يف سههبج أفههراب، الههذي منهه  يشههوع، ومعههىن "شههيلوه" موضههع الراحههة، ولقههد 

الديك والسياسي لتوسهطها، حهّت يتسهىن جلميهع األسهباش أن يتصهلوا هبها وتقهع مشهال أورشهليأ بنههو سهبعة وعشهرون  
 . 471ص. ينظر: )شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .هيلومي وثلث

ومعههىن متنههة: نصههيب، ومعههىن سههاريل: وافههر، أي نصههيب وافههر، وتقههع مشههال جبههل جههاعش أحههد جبههال متنههة سههاريل:   (3)
ولعلها تقع مشال شر  مدينة اللد بنهو تسهعة عشهر هيلهو مهيا  وربهع، وُتسهمى "تبنهة" أو "متنهة حهارس" مبعهىن أفراب، 

 .919ص .ينظر: )املرجع السابا( .نصيب الشمس
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الهيت  :وههي ،ةسهرائيل بهأن تهددوا مهدن امللجهأ أمر الرب يشوع أن يأمر بكمث مدن الملجأ: 
 القاتهل خطههأ ويبقههى يههرب ةليهها القههاتلون خطهأ مهه  أوليهاء الهدم وال يسههلمون  له  ألنهه  اهري عامهد،

وقههد وزعههت  ،نتهههاء حقبههة دينيههة أو سياسههية  الالقاتههل ة  بيتهه حههّت ميههوت رئههيس الاهنههة فريجههع 
 هأ ، ويف الغالب تاون لالويهني خلهل يف أي أرض أن يصل ةليها بسهولةحيث يستطيع أي قات

 ومدن الملجأ هي: ،(1-9: 49)يش  (1)يف القضاء يف هذه األمور
 :ثالثلمدن في غرأل نهر األردن وهي ا -1
 .يف اجلليل يف جبل نفتايل قادش -أ
األماه  اجلبلية يف  ،وهي نابلس اآلن مشال أورشليأ خبمسني هيلو ميا  ونصف شكيم -ب
 .(4)قعها بني جبلي جأرب وعيبالو وم ،فرابأ يف أرض
وتقع اررب أورشليأ بنههو ثالثهني هيلهوميا   ،يهو ا األماه  اجلبليةيف  حبرون "الخليل" -ج
  .(9)ونصف
 المدن في شرق نهر األردن وهي ثالث: -4
حشههبون بنهههو تسههعة   يوهههي اآلن "أم العمههد" شههرق .يف السهههل مهه  سههبج رأوبههني بامــر -أ

 .(2)تقريبا  هيلوميات 
 .(2)وهي اآلن "تل راميت" على الراجح يف نصيب سبج جاد .يف جلعاد راموت -ب
 ،وتقع ضم  هضهبة اجلهوالن ،الشرقي سبج منسى نصف يف باشان يف نصيب جوالن -ج

  .(1)الغنية سيما مبواشيها

                                 
 .و)شهههريل سهههفر يشهههوع لألرشهههيدياهون( ،129-124ص .ينظر:)السهههن  القهههوب يف تفسهههري أسهههفار العههههد القهههدب(  (1)

 .917-911ص
 .911ص .يل سفر يشوع لألرشيدياهون(ينظر: )شر   (2)
 .949ص .املرجع السَّاباينظر:   (3)
 .949ص .املرجع السَّاباينظر:   (4)
 .949ص .املرجع السَّاباينظر:   (5)
 .941ص .املرجع السَّاباينظر:   (6)
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ــين:  فاسههتجاب لههأ  ،ن مهه  بههك ةسههرائيل مههدنا  ألنفسهههأو  لههب الالويههومهه  مث مــدن الالوي
 .(1)ةسرائيل بنو

  والالويون ثالث عشائر هي:
 .نسبة ة  قهات ب  هارون نو القهاتي -1

 وينقسمون لقسمني:
 الرب للاهنوت.نسل هارون وبيت  الذي  اختارهأ  -أ
 بقية القهاتيني الذي  يعملون يف خدمة بيت الرب. -ب
 .نسبة ة  جرشون نو الجرشوني -4
  .(4)نسبة ة  مراري نو المراري -9

رائيل األرض الههيت وعههد هبهها ذهر فضههل الههرب بإعطههاء بههك ةسههوأخههذ يشههوع يههومــية يشــوع: 
 .(9)(22-29: 41)يش  آباءهأ

 األردن ألراضيهم:عودة األسباط الذين يف شرق 
ودة ة  أراضههيهأ رأوبههني وجههاد ونصههف سههبج منسههي بههالعيشههوع لسههبطي وبعههد  لههك حههريل 

اء بقيهههههههة واسهههههههت ،هبهههههههريا    مهههههههذحا   وا يف أرضههههههههأعهههههههودهأ بنهههههههوبعهههههههد  ،ألراضهههههههيهأ عهههههههادواويبهههههههارههأ و 
ولاه  قبهل أن  ،علهى حهرهبأ واوعأمه ،واجتمعهوا يف شهيلوه ،بعد أن علموا مبا فعلوا منهأ األسباش

ومعهه  عشههرة  (2)فينهههاس بهه  ألعههازاربقيههادة  ،ة  السههبطني والنصههف رسههال   وا بههاحلرب أرسههلوا  يبههد

                                 
 ُههر أن الهذي أعطهى الالويهني  عهازار، وهنهالوهنا تناقض حيث  ههرت األسهفار أن الهذي يقسهأ األرض يشهوع وأ  (1)

 وهأن القسمة للشعب، وفي  دليل أن هاتب هذا السفر اري يشوع ب  نون. مد أ هو الشعب
 .942ينظر: )املرجع السابا( ص  (2)
طيت لبك ةسرائيل، ولان   هر يف بداية اإلحهايل عتناقض، حيث يذهر هنا أن األرض اليت ُوِعدي هبا اآلباء قد أُ   (3)

 .(1: 19شر أن  بقي هنا  أراضي هثرية ل تفتح بعد )يشالثالث ع
ه "ألعهازار" يف الاهانههة وحفيهد هههارون، خلهف والههد ألعههازاراسهأ مصههري معنهاه "النههورب" وههو اسههأ: ابه  فينههاس:   (4)

 . 792. ينظر: )قاموس الاتاب املقدس(. صجبل أفراببعد موت ، وهانت حصة فينهاس م  أرض هنعان تال  يف 
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عتههذر اف ،هأ خبيانههة عخههان بهه  زاريلو ر ههه  هأ باخليانههة والتمههرد، و و مههمعهههأ واهفتهههدثوا  ،(1)رجههال
وأنه  جمهرد شهاهد لألجيهال بنصهيبهأ يف الهرب وأ هأ  ،سهبب بنهاء املهذبح وبينهوان والنصهف االسبط
 ع الرسهههل بعهههذر السهههبطني والنصهههفاقتنفههه ،الهههرب ال شهههب  مهههذابح اآللهههة األخهههرىب  مهههذبح بنهههوا شههه

 .(4)وعادوا للشعب وأخ وهأ بعذرهأ ،عذرهأ والوقب وحدقوهأ
رهأ ذهفيههه ، سهههاء ليلقهههي علهههيهأ خطابههه  الهههوداعييشهههوع يهههدعو الر تجديـــد العهـــد والـــوداع: 

حفهمح شهريعة  أوحهاهأحهثهأ و و  ،تهدثهأ عه  أرض هنعهان وحقههأ فيههامث  ،بفضل الهرب علهيهأ
حههثهأ و هههرهأ بفضههل اهلل و  ،عوب الوثنيههة واتبههاعهأ وتقليههدهأحههذرهأ مهه  الشههو  ،"التههوراة" الههرب

هههددهأ مهه  خمالطههة الشههعوب الوثنيههة ومصههاهرهأ ونسههيان حههذرهأ و و  ،بههة اهللعلههى الثبههات يف حم
 .رب وأن  لك سبب يف ناستهأ و لأأوامر ال

 هههههرهأ و  ،هأئ هههههرهأ بفضههههل اهلل علههههى آبههههاو  -شههههيلوه- الشههههعب ة  شههههايأ يشههههوعمث دعههها 
 ،ة وما حاحب  لك م  آيهات ومعجهأاتهأ م  مصر م  الذلئبفضل الرب ونعمت  بإخراج آبا

 هههرهأ بفضههل الههرب ومهها فعلهه  لههأ يف شههر   ههر األردن واربهه  ومهها حههاحب  لههك مهه  آيههات مث 
، وحهههذرهأ مههه  وتوحيهههدهأ لههه حهههثهأ علهههى عبهههادة الهههرب و  ،ومعجهههأات و ل ألعهههداء بهههك ةسهههرائيل

هأ بينهما، مث بنيَّ خياره ويوحدونه  ويقهرون  هو وأهل بيت  أ أ يعبدون الهرب عبادة األوثان وخريَّ
، مث شهريل لهأ  ريها الهرب واإلميهان به  ،اإلميان بالرب و هروا نعم  عليهأفاختار الشعب  ،بنعم 

 والشعب يعلنون ةميا أ.
عههدا  يف عبهادة الهرب وعهدم الشهر  به  وهتهب  لهك  أخهذ علهيهأشهدهأ على أنفسهأ و أمث 

أخههههذ حجههههرا  هبههههريا  ليثبههههت  مث ،-(9)أي سههههفر يشههههوع وضههههم  ة  التههههوراة-يف سههههفر شههههريعة الههههرب 
                                 

ه احلادثة ل يُذهر يشوع بتاتا ، بل هان التقرير م  الشعب وهو الذي يتشاور مع نفس ، فهي حادثة تبدو ويف هذ  (1)
 .411أ ا وقعت بعد موت يشوع. ينظر: )رسالة يف الالهوت والسياسة إلسبينوزا( ص

تلأ رئاسههة و هها يههدل علههى أ هها بعههد مههوت يشههوع، أن الرسههل هههانوا بقيههادة فينهههاس بهه  ألعههازار، وفينهههاس ل يسهه
الاهنوت ةال بعد أبي  ألعازار، وألعازار مات بعد يشوع، وة  أعازار تنسب هتابة اإلحههاحات األخهرية مه  سهفر 

 يشوع بعد موت .

 ( اليت توض ح حدود أرض هل  سبج . 1ينظر اخلريطة يف ملها )   (2)

 . 971ص .و)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .171ص .ينظر: )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القوب(  (3)
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، مث نههدهأ عنههد خيمههة االجتمههاع يف شههيلوهالشهههادة علههيهأ  ههت شههجرة بلههوش هانههت مشهههورة ع
 حرف هل سبج ة  ملا .
 ،وفهههاة يشهههوعحهههان وقهههت  ،القيهههادة والطاعهههة وبعهههد ههههذه السهههنوات يفمـــوت يشـــوع ودفًـــه: 

 (.91-41: 42)يشنة ساريل وعمره مائة وعشر سنوات يف مت ف ودُ  فمات
رب أيهههام يشههوع وبعههده بفهههية  ههههر عبههادة الشههعب للهه ،وجههاء يف سههفر يشههوع بعهههد  هههر موتهه 

ف  ت ألعازار ب  هارون ودُ اموبعد  لك  ،-شيلوه- عظام يوسف يف شايأ تنفِ دُ مث  ،(1) ويلة
 دفن  ابن  فينهاس. ،(4)جبعةيف 

وم  خالل هذه السارية الت فصيلي ة ليشوع م  خالل سهفره ، يظههر عهالء مهدى أمهي هة يشهوع 
وسفره يف تاريت اليهود عه  الهأَّم  ، وأنَّه  القهدوة واملثهل األعلهى لهديهأ يف االسهتيالء علهى أراضهي 

سههتيطان هبهها ، وعلههى خطههاه رمسههوا سياسههتهأ وأمههوال األ يههني ، وهههو قههدوهأ يف فههتح البلههدان واال
حّت اليهوم يف التَّعامهل مهع اآلخهر ، وعلهى سهفره يعتمهدون بشهال هبهري يف املطالبهة بالوعهد اإللهي 

 املأعوم بامتال  أرض امليعاد ، وهذلك هو املرجع لديهأ يف  ديد حدود أرض امليعاد .
ههههه ى يف ديههههنهأ ، وهههههذلك   هههههذه سههههرية يشههههوع همهههها يعتقههههدها اليهههههود ، وهبهههها احتههههل  ماانههههة

النَّصارى يعتقدون أن  هذه سرية يشوع ، ولان هأ ياي فو ا مبا يناسهب معتقهدهأ ، حيهث جعلهوا 
 يشوع يرمأ ليسوع ، وهذا ما سيت ضح يف املبهث الالحا .

 ثالثًا: يشوع عند النصارى
 ايعت ونهه  رمههأ   ولاههنهأ ،واتفقههوا يف تفاحههيل سههريت  مههع اليهههود متامهها   ،النصههارى يؤمنههون بيشههوع

يشهوع ويسههوع مبعههىن واحهد "الههرب ُكلاهه " أو "الههرب  حيههث ةنَّ  ،للمسهيح عيسههى بهه  مهرب يسههوع
واسهأ يسهوع: الصهيغة العربيهة  ،(9)يعطي انتصارا " ويقولهون يشهوع الصهيغة اليونانيهة منه  ههي يسهوع

لذا بالغ النصارى يف ربج يشهوع به  نهون  ،(2)"لالسأ الع ي "يشوع" ومعىن االسأ "يهوه خمل 

                                 
 أه  دليل على عدم هتابة يشوع للسفر وهذلك ليس م  هتابة ألعازار ألن   ُهر أيضا  وفات  ودفن  يف جبعة.  (1)
 .919ص .)شريل سفر يشوع لألرشيدياهون( .تل أو أهمة أو ماان مرتفع يف جبل أفراب قريبة م  شيلوه  (2)
 .211ص .ملقدس الدراسيينظر: الاتاب ا  (3)
 .1912ص .ينظر: قاموس الاتاب املقدس  (4)
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 ،وههل أعماله  ،وقيادته  ،وحربه  ،وعمله  ،يشهوع يف ههل أمهوره امسه  وقهالوا ةنَّ  -(1)املسيح-بيسوع 
ةن اسأ "يسوع" هما يقول الرسول بولس يفو  ههل ) يقول يعقوب ملطي: ،ة ا هي رمأ ليسوع

هههل رهبههة  هه  يف السههماء ومهه  علههى اسههأ، أُعطههي لالمههة اهلل املتجسههد "لاههي  ثههوا باسههأ يسههوع  
(. وملهها هههان يشههوع بهه  نههون هههو أول مهه  أههل هههذا 19-1: 4األرض ومهه   ههت األرض" ) يف 

االسأ، فهإن ههذا ل يهتأ مصهادفة وال بهدون ههدف، ة ها لهُيعل  عمهل ربنها يسهوع املسهيح القيهادي 
األرض اجلديدة، ونتناول حيث يدخل بنا ة  أورشليأ العليا، بعد أن يع  بنا يف األردن، لننعأ ب

  .(4)(احلنطة اجلديدة، ونتعبد يف هيال الرب بطقس تعبدي فائا
ةننا نلتقي بيشوع ب  نون ألول مرة هقائد جيش االب، أما سهر  البته  فههو أله  ويقول: ) 

ا للجهيش ضهد عمهاليا  اختري: ]لقد األأل لكتانتيوساسأ "يشوع" االب الشيطان. يقول  قائهد 
  .(9)املهاجأ لبك ةسرائيل، لاي يغلب العدو خالل رمأ امس . ويقود الشعب ة  أرض امليعاد[

 فقالوا: ،وجعلوا يشوع يرمو ليسوع من خالل أكثر من عشرة أمور
 .(2)والذي هو يف األحل ) يهوشوع ( أي الرب املخل  االسم المشترك:

وترمههأ ة  البههة املسههيح علههى ةبلههيس وجنههوده  ،هوهههأم أعههداء الههب يشههوع عمههاليا االنتصــار:
 ،وخلَّههه  الشهههعب مههه  األخطهههار ،فهههإن يشهههوع الهههب أعهههداء شهههعب اهلل ،(2)وسههههق  يف الصهههليب

 .(1)وملَّا  أرض املوعد. ويسوع خلَّ  الشعب م  أعظأ األعداء الشيطان واخلطيئة

ويصههور  ،عهه  يشهوع بشههعب   ههر األردن. والعبهور يصههور االنتقهال مهه  حهال ة  حههال العبـور:
والهههرب يسهههوع قهههد نقهههل البشهههرية بعملههه  الفهههدائي مههه   ،اجتيهههاز املصهههاعب والتغلهههب علهههى املشهههقات

                                 
 .1911جاء يف قاموس الاتاب املقدس: ويسوع امس  الشخصي. وأما املسيح فهو لقب . ص  (1)
 .7تفسري سفر يشوع للقم  تادرس يعقوب ملطي. ص   (2)

 .1تفسري سفر يشوع للقم  تادرس يعقوب ملطي. ص   (3)
 .912ص .وع لألرشيدياهونينظر: شريل يش  (4)
 .19ص .للقس ماسيموس وحفي .دراسة يف سفر يشوع  (5)
 .2ص .لوليأ مار  .السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب  (6)
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وباملعمودية  ،(1)واجتاز هبا فو  مجيع اآلالم واملشقات ،وم  املوت ة  احلياة ،العبودية ة  احلرية
 .(4)ملسيح ة  أرض الراحة األبديةيع  بنا ا

ـــــــــراث: ويسهههههههههوع أعطانههههههههها مهههههههههرياث الهههههههههو    ،قسهههههههههأ يشهههههههههوع األرض بهههههههههني األسهههههههههباش المي
ُيشههري هههذا السههفر ة  اخلههالص بيسههوع املسههيح ربنهها بههدخل .ويقههول يعقههوب ملطههي: )(9)السههمائي

 اإلنسههان ة  احليههاة اجلديههدة  ههت قيههادة قائههد جديههد يف أرض جديههدة ويههنعأ بطعههام جديههد. ةنهه 
سههفر املههرياث الهههذي نههنعأ بعربونهه  هنههها خههالل متتعنهها باحليهههاة اجلديههدة الههيت حهههارت لنهها يف املسهههيح 
يسههوع، والههذي وهبنهها سههلطان ا علههى قههوات الشههر وةماانيههة  ههرد هههل شههر وشههب  شههر لنههنعأ بالراحههة 
السهههماوية فيههه . وهأننههها نقهههول مهههع الرسهههول بهههولس: "أقامنههها معههه  وأجلسهههنا معههه  يف السهههماويات يف 

يسوع، لُيظهر يف الدهور اآلتية اىن نعمت  الفائا بهاللطف علينها يف املسهيح يسهوع" )أف  املسيح
4 :1) )(2).  

والههرب يسهوع هههو الراعههي  ،هههان يشهوع راعيهها  أمينها  حمبهها  لشههعب  ايهورا  علههى مصهلهت   الم:بـة:
 .(2)حيث قبل باملوت ألجل أحبائ  ،الصاحل األمني
مههع تقههدب  بيهههة همهها  ،ليعيشههوا يف عبههادة الههرب وحههدهقطههع يشههوع عهههدا  مههع شههعب  العهــد: 

وهههان هههذا العهههد مصهههوبا   ،والههرب يسههوع قطههع معنهها عهههده املقههدس ،هههو املعتههاد يف قطههع العهههود
 .(1)عسده ودم  اللذي  قدمهما ألجل خالص العال هل 

وقبِههلي بعههض الغربههاء  ،يشههوع خلَّهه  شههعب  مهه  مقههاومتهأ وأسههانهأ األرضالخــالا العــام: 
 .(7)ويسوع دعا للخالص واحلياة األبدية جلميع شعوب العال ،بة  وةشفاقا  حم

                                 
 .912ص .شريل يشوع لألرشيدياهون  (1)
 .19ص .ماسيموس وحفي .دراسة يف سفر يشوع للقس  (2)
 .19ص .املرجع السابا  (3)
 .49تادرس يعقوب ملطي. ص  .يشوع للقم تفسري سفر   (4)
 .912ص .ينظر: شريل يشوع لألرشيدياهون  (5)
 .912ص .ينظر: املرجع السابا  (6)
 .911ص .ينظر: املرجع السابا  (7)
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 ،مثههههل وقههههف مهههاء األردن ليعهههه  الشههههعب ،أيههههد الههههرب يشهههوع مبعجههههأات ظهههاهرةالمعجـــوات: 
 .(1)ويسوع عمل معجأات ال حصر لا بقوة الهوت  ،ووقوف الشمس والقمر ل 
ويسهوع ههذلك ألقهى خطابها   ،وداعيهنيألقى يشوع على شهعب  خطهابني الخطاأل الوداعي: 
 .(4)وداعيا   ويال  على تالميذه
ول يسهمح له  الهرب أن يهدخل أرض هنعهان  ،ههان موسهى أعظهأ األنبيهاء الًاموس والًعمة:

ويسهههوع هههو الاههفء وحههده ليقهههوم  ،وهلههف يشههوع هبههذا العمههل ،ألنهه  أفههرض مههرة واحههدة بشهههفتي 
جههاء يشههوع بعههد موسههى مسههتلأ النههاموس،  ). يقههول يعقههوب ملطههي: (9)بههاخلالص العجيههب بدمهه 

دائ ، يقول الرسول بولس: أهرمأ لربنا يسوع املسيح الذي جاء بعد الناموس تقا ما عجأ ع  
"ألن ااية الناموس هي املسيح لل  لال مه  يهؤم ، ألن موسهى ياتهب يف اله  الهذي بالنهاموس 

"فإنهه  يصههري ةبطههال الوحههية  (. همهها يقههول:2-2: 19ةن اإلنسههان الههذي يفعلههها سههيهيا هبهها" )رو
، ولاه  يصهري ةدخهال رجهاء  شهيئ االسابقة م  أجل ضعفها وعهدم نفعهها، ة  النهاموس ل يامهل 

 . (2)( (11، 11: 7أفضل ب  نقيب ة  اهلل )عب 
ولاههه   ،مهههات يشهههوع بههه  نهههون ومههه  البهههديهي أن الشهههعب حهههأن عليههه  وندبههه  مـــوت يشـــوع:

لاههي ياههون حههورة ليشههوع اجلديههد الههرب يسههوع املسههيح الههذي لهه   ،الههوحي ل يههذهر  لههك حلامههة
 .(2)نفس االسأ

مبناسهبة  ،بشهال مبهالغ فيه  ،وهاذا سار النصارى على هذا النهل بربج يشوع هرمهأ ليسهوع
جعلوها مأية ل  ورمأوا هبها  ،أو بغري مناسبة حّت ما يعت  مالحظة على يشوع م  افياءات يهود

ة  تعههرض الشههعب لغضههب اهلل مههأ  يشههوع ثيابهه  وسههقج علههى )و  يقههول يعقههوب ملطههي: ،ليسههوع
                                 

 .911ص .ينظر: املرجع السابا  (1)
 .917ص .ينظر: املرجع السابا  (2)
 .917ص .ينظر: املرجع السابا  (3)
 .44للقم  تادرس يعقوب ملطي. ص تفسري سفر يشوع   (4)
 .917ص .ينظر: شريل يشوع لألرشيدياهون  (5)
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(، وأيض ا ة  سقطت البشهرية 19-7: 7األرض يشفع فيهأ أمام تابوت العهد حّت املساء )يش
 .(1)( ت الغضب أخلى هلمة اهلل  ات  ونأل ة  األرض ليشفع فينا بدم  لدى أبي 

وع يف قيادته  لشهعب اهلل وههان يشه) ولخص ولـيم مـارش الـرب  بـين يشـوع ويسـوع فقـال:
وة هها حههار يشههوع يف اليونانيههة يسههوع. ومعههىن االسههأ يفيههد أنهه   ،فاالمسههان واحههد ،رمههأا  ة  يسههوع

 خمل  .
وابههه  اهلل خلَّههه  شهههعب  ،ني أن ابههه  نهههون خلَّههه  شهههعب اهلل بقهههدرة اهلليوالفهههر  بهههني اليشهههوع

واب  اهلل ملَّاهأ ملاوت  وملاوت  ،نفس  بقدرة نفس . واب  نون ملَّاهأ أرض األعداء بقوة اهلل
هههأ وابهه  اهلل ملَّاهههأ السههماء وملايهههأ ألنهه   ،أبيهه  بقههوة نفسهه . وابهه  نههون ملَّاهههأ األرض ول ميلار

 .(4)(شيءاشياهأ بدم . فالرمأ هالتشبي  ال يقتضي املماثلة يف هل 
 . يعتقده النصارى يف يشوع ب  نون وهذا جممل ما

 : يقولههون علههوا  هبههريا  لقههد افههيوا وقههالوا ةمثهها  عظيمهها  واهلل سههبهان  يقههول: تعهها  اهلل عمهها  قلههت
ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ے ے ۓ ۓ )

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

هههدانا للههها واإلسههالم ومهها فاحلمههد هلل الههذي   [14-11 :]مههرب(     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ
 هنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.

ههههأ شههههرهاء لليهههههود يف  املعتقههههدومهههه  خههههالل هههههذا  مهههه  النصههههارى يف يشههههوع ، يظهههههر عههههالء أ  
،    حها  أنَّه وأ هأ يقهر ون  لهك ، بهل ويعتقهدون اإلرهاب واإلفساد الذي ينشره اليههود يف العهال ،

ههأ ، وهههذا ةقههرار وتشههريع  حيههث ةن  هههل  مهها ورد يف سههرية يشههوع يف سههفره فهههو يرمههأ ة  يسههوع رهب 
 ءت يف سفر يشوع .لال  جرمية وةبادة جا

                                 
 .44تفسري سفر يشوع للقم  تادرس يعقوب ملطي. ص   (1)
 .2ص .السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب لوليأ مار   (2)
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 رابعًا: يشوع بن نون عند املسلمني
(  19:1) عهدهوشهع  هو يوشع ب  نون، واسأ "يوشع" هو اليمجة العربية المس  يف األحهل

 ،فّت موسى املذهور يف قصهة موسهى مهع العبهد الصهاحل يف سهورة الاههف ( 47أي: يهوشع ) أو
ثالثههههة مواضهههع يف القههههرآن ل يُهههذهر امسهههه  فيههههها  ،ول يهههرد يف الاتههههاب والسهههنة ةال يف أربعههههة مواضهههع

منههها موضههع جههاء تفسههريه يف السههنة  ،ولانهه  املقصههود همهها ثبههت  لههك يف تفسههري اآليههات ،حههراحة
وموضهع يف السهنة  ُههر امسه  حهراحة  ،بامس  حراحة وهو  هر قصت  مع موسى يف سورة الاههف

فههّت موسههى" وأمهها التههوراة وقههد  ههدث عنهه  القههرآن بوحههف  " ،يف قصههة حههبس الشههمس عهه  املغيههب
 هي: ،واملواضع اليت  ُهر فيها يف الاتاب والسنة ،(1)"فإ ا تصف  باسأ "خادم موسى

 ثك عشر: هر قصة النقباء اال ،14يف سورة املائدة اآلية  :الموضع األول
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )قههههال تعهههها : 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  گ گ ڳ ڳ ڳ

 .[14]املائدة:(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
أمر اهلل موسى فقال: أيررسل رجاال يتهسس ون ة  أرض هنعان اليت وهبت لبهك ةسهرائيل مه   

 .هل سبج رجال  
فأرسهلهأ وقهال لهأ: ارتفعهوا ِقبيهل الشهمس، "يوشهع به  نهون"  وشع ب  نهون":"ه ويومئذ مسى

الشههعب الههذي يسههانون، أقويههاء هههأ أم ضههعفاء، أقليههل فههارقوا اجلبههل، وانظههروا مهها يف األرض، ومهها 
هأ أم هثري؟ وانظروا أرضهأ اليت يسانون: أمسينة ههي ]أم هأيلهة[؟ أ ات شهجر أم ال؟ اجتهازوا، 

  .(4)واألوا ةلينا م  مثرة تلك األرض. وهان  لك يف أول ما أشج  بار مثرة العنب

                                 
 .171ص م.4911الطبعة األو ، دار  يبة للطباعة، مصر، -. ماتبة النافذةإلمساعيل حامد .تاريت اليهود  (1)
مهد بهه  جريهر به  يأيهد به  هثهري بهه  االهب اآلملهي، أبهو جعفهر الطه ي )املتههون: حمل .جهامع البيهان يف تأويهل القهرآن  (2)

 (.112/ 19. )م4999 -هه 1249الطبعة األو ،  ،مؤسسة الرسالة .: أأد حممد شاهر قيا .هه(919
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اهري واحهد أن ههذا ههان ملها توجه   ههر ابه  عبهاس وحممهد به  ةسهها  و وجاء عند اب  هثري: 
 ولقهه مث نقههل ،بههأن يقههيأ النقبههاء مهه  هههل سههبج نقيههب، فههأمر لقتههال اجلبههابرة ،سههى عليهه  السههالممو 

وهههو سههبج  سههبج يوسههف يف  هههر األسههباش والنقيههب مهه  هههل سههبج وهههان مهه  حممهد بهه  ةسههها 
  .(1)و هر سائر النقباء "أفراب: "يوشع ب  نون
قصههة موسههى مههع بههك ةسههرائيل عنههدما  ،41- 41يف سههورة املائههدة اآليههات :الموضــع الثــاني

 أمرهأ بالدخول لألرض املقدسة.
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) قال تعا :

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

  .[49-49]املائدة:(   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
 والرجالن هما قال اب  عباس: يوشع وهالب ب  يوفنا.

 : وهذا خ  م  اهلل عأ  ههره عه  الهرجلني الصَّهاحلني مه  قهوم موسهى:الط ي قال أبو جعفر
"يوشع ب  نون" و"هالب ب  يافنا"، أ ما وفييا ملوسهى مبها عههد ةليهمها مه  تهر  ةعهالم قوِمه  بهك 

هأ بههدخول األرض املقدسههة علههى اجلبههابرة مهه  الانعههانيني مبهها رأيهها وعاينهها مهه  شههد ة ةسههرائيل الههذي  أمههري 
 .بطش اجلبابرة وِعظأ خلقهأ، ووحفهما اهلل عأ وجل بأ ما    كاف اهلل ويراقب  يف أمره و ي 

يوشهههع بههه  نهههون، مث  ههههر بأسهههانيده عههه  ابههه  عبهههاس وجماههههد والسهههدي وعطيهههة وقتهههادة أ مههها 
 . (4)اوهالب ب  يوفن

وأو   قهههههال: ،أو بضههههمها ،وبعههههد أن سههههرد خالفههههها  مطههههوال  يف قهههههراءة  كههههافون  بفههههتح اليهههههاء

                                 
ه 1291.  قيها: أبوةسهها  احلهويك، دار ابه  اجلهوزي، الطبعهة األو ، ب  هثهريال القرآن العظيأ. تفسري :ينظر  (1)

(9 /924.) 
 (.171-171/ 19. )لط ي. لجامع البيان يف تأويل القرآن :ينظر  (2)
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ههها( إلمجهههاع قهههر  ِمههه ي الَّهههِذي ي كييهههاُفوني أينهرعيهههأي اهللُ عيلييرهِ ) بالصهههواب عنهههدنا، قهههراءُة مههه  قهههرأ: القهههراءتني  اءمي
، ومههها انفهههرد بههه  وأنَّ مههها استفاضهههت بههه  القهههراءة عهههنهأ، فهجهههة ال جيهههوز خالفهههها ،األمصهههار عليهههها

الواحههههد، فجههههائأ فيهههه  اخلطههههأ والسهههههو. مث يف ةمجههههاع احلجههههِة يف تأويلههههها علههههى أ مهههها رجههههالن مهههه  
  .(1)أحهاب موسى م  بك ةسرائيل وأ ما يوشع وهالب

: فلمها ناهل أي ،(  الهذي  كهافون أنعهأ اهلل عليهمهاقهال رجهالن مهوقول : ):  وعند اب  هثري
ضههأ رجههالن هلل عليهمهها ، حر بعهة رسههول اهلل موسههى عليه  السههالمابنهو ةسههرائيل عه   اعههة اهلل ومت

 . ا    كاف أمر اهلل وكشى عقاب ، ومهنعمة عظيمة
، قال  اب  عباس وجماههد وعارمهة وعطيهة ويقال: ة ما "يوشع ب  نون" و "هالب ب  يوفنا"

 .(4)، رأهأ اهللالسلف، واخللفوالسدي والربيع ب  أنس واري واحد م  
 ،قصهههة موسهههى مهههع الرجهههل الصهههاحل ،14-19يف سهههورة الاههههف اآليهههات :الثالـــثالموضـــع 

وهههو يوشههع بهه  نههون همهها  ُهههر امسهه  حههراحة يف حهههيح  ،ورفقتهه  مههع فتههاه همهها جههاء يف اآليههات
 يف تفسري هذه اآليات. ،السنة

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )قهههههههههههههال تعههههههههههههها : 

ٱ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 .[14 -19]الاهف:( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

يقهول عهأ  ههره لنبيه  حهلى اهلل عليه  وسهلأ: وا ههر يها حممهد ة  قهال جعفر الطه ي:  قال أبو
ريير ِ حيّتَّ أيبهررييُل ( يقول: ال أزال أسري) موسى ب  عمران لفتاه يوشع:) ال  .(9)(أيبهرُلغي جميرميعي الربيهر

 .وهو ُيشوع ب  نُون-لفتاه  سبب قول موسى علي  السالموقال اب  هثري: 
حههدثنا احلميههدي، حههدثنا سههفيان، حههدثنا عمههرو بهه  دينههار، أخهه ين  قههال البخههاري:مث قههال: 

هايل  يهأعأ أن موسهى حهاحب اخلضهر لهيس  سعيد ب  جبهري قهال: قلهت البه  عبهاس: ةن نوف ها الِباي
                                 

  (.111-119/ 19) املرجع السابا.  (1)
 (.912-919/ 9) تفسري اب  هثري.  (2)
 (.22/ 11. )لط ي. لجامع البيان يف تأويل القرآن  (3)
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هعهههب، ههههو موسهههى حهههاحب بهههك ةسهههرائيل. قهههال ابههه  عبهههاس: ههههذب عيهههُدو  اهلل، حهههدثنا أرب بههه   
ةن موسههى قههام خطيب هها يف بههك اهلل عنهه ، أنهه  مسههع رسههول اهلل حههلى اهلل عليهه  وسههلأ يقههول: " رضههي

ةسرائيل فيُسئل: أي الناس أعلأ؟ قال: أنا. فعتب اهلل علي  ة  ل يهيُرد  العلأ ةلي ، فأوحى اهلل ةلي : 
ا مبجمههع البهههري  هههو أعلههأ منههك. فقههال موسههى: يهها رب، وهيههف يل بهه ؟ قههال: تأخههذ  ةن  يل عبههد 

معك حوت ا،  عل  مباتل، فهيثما فقدت احلهوت فههو مث. فأخهذ حوتها، فجعله  مباتهل مث انطلها 
  . (4) ،،(1)... مث سا  احلدثوانطلا مع  بفتاه يُوشع ب  نون عليهما السالم

 قصة حبس الشمس ل  هما جاء عند اإلمام أأد يف مسنده. : الموضع الرابع
أسود ب  عامر، حدثنا أبو بار، ع  هشهام، عه  ابه  سهريي ، عه  مام أأد: حدثنا قال اإل

ةن الشههمس ل  ههبس لبشههر ةال ليوشههع أرب هريههرة قههال: قههال رسههول اهلل حههلى اهلل عليهه  وسههلأ: "
انفرد به  أأهد مه  ههذا الوجه  قال اب  هثري يف البداية والنهاية:  .(9)" ليايل سار ة  بيت املقدس
 .(2)وهو على شرش البخاري

قههال  :مههام أأههد: حههدثنا عبههد الههرزا ، حههدثنا معمههر، عهه  مهههام، عهه  أرب هريههرة قههالل اإلوقهها
نبيههاء فقههال لقومهه : ال يتبعههك رجههل قههد ملههك اههأا نههيب مهه  األرسههول اهلل حههلى اهلل عليهه  وسههلأ: "

وال آخر قد بىن بنيانا، ول يرفهع سهقفها، وال آخهر قهد  ،بضع امرأة، وهو يريد أن يبك هبا وملا يال
اشيى انما أو خلفات وهو ينتظر أوالدها، فغأا فدنا م  القرية حهني حهلى العصهر أو قريبها مه  

ا، فهبسهت عليه  حهّت ئ  شهي لك، فقهال للشهمس: أنهت مهأمورة وأنها مهأمور، اللههأ احبسهها علهي 
ر لتأهلههه  فأبهههت أن تطعمههه ، فقهههال فهههياأ الهههول، فهههتح اهلل عليههه ، فجمعهههوا مههها انمهههوا، فأتهههت النههها

                                 
)وة  قال موسى لفتاه ال أبريل حّت أبلغ جممع البهري  أو  :رواه البخاري يف حهيه ، هتاب التفسري، باب قول   (1)

 .2742، برقأ [19الاهف ]أمضي حقبا( 

 (.172-174/ 2. )تفسري اب  هثري  (2)
. علههى شهرش البخههاري. البدايهة والنهايههة(، وقهال ابهه  هثهري: 19912) 1411:  رواه اإلمهام أأههد يف املسهند بههرقأ  (3)

م. 4991-ه1241الطبعهههههههة األو ،  قيههههههها: علهههههههي حممهههههههد معهههههههوض وآخهههههههرون. دار الاتهههههههب العلميهههههههة، بهههههههريوت، 
 (.422/ 1. )وحهه  احلافمح يف الفتح (.1/971)

 (.971/ 1البداية والنهاية. )  (4)
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فليبهههايعك مههه  ههههل قبيلهههة رجهههل، فبهههايعوه فلصهههقت يهههد رجهههل بيهههده، فقهههال فهههياأ الغلهههول ولتبهههايعك 
 قبيلتك، فبايعت  قبيلت ، فلصا بيد رجلني أو ثالثة فقال فياأ الغلول أنتأ اللتأ.
عيد، فأقبلهههت النهههار فهههأخرجوا لههه  مثهههل رأس بقهههرة مههه   ههههب، قهههال فوضهههعوه باملهههال وههههو بالصههه

 . (1)" فأهلت ، فلأ  ل الغنائأ ألحد م  قبلنا  لك بأن اهلل رأى ضعفنا وعجأنا فطيبها لنا
: ةال انطالقهها  مهه  هههذه مســلمينولــم يــىكر فيمــا عــدا هــىه المواضــع األربــع فــي كتــب ال

وقد  هر سريت  عدد م  علماء املسهلمني  ،أو نقال  ع  ةسرائيليات أهل الاتاب ،املواضع األربع
 وعلى رأسهأ اإلمام الط ي يف تارك  وتفسريه. ،يف مصنفاهأ

 ،همهها جههاء يف هتههب املسههلمني  ،وهههذا عههرض مههوجأ جلوانههب مهه  سههرية يشههوع عليهه  السههالم 
ههن ة حههه ت ، وفيمهها يت ضههح موافقتهه  ليتبهه ي أ ههأ يوافقههون أهههل الاتههاب فيمهها ثبههت يف الاتههاب والسَّ ني 

ول يقروا مبا ثبت يف تلك األسفار م  الهو يف سهريت  أو مها ورد فيهها مه   ،ألفعال وأقوال األنبياء
اههري أ ههأ يطلقههون عليهه  اسههأ  ، هههر سههوء أدبهه  مههع املههو  سههبهان  واعياضهه  علههى قضههائ  وقههدره

وههههو االسهههأ  ،"يوشهههع" ألن ههههذا الهههوارد يف حههههيح السهههنة عههه  رسهههول اهلل حهههلى اهلل عليههه  وسهههلأ
مجة العربية وهو األحح ألن امس  األحلي "هوشع" مث دعاه موسى يهوشهع وُهتهب يف اليمجهة بالي 

 .(4)العربية يوشع وهو األقرب لالسأ الع اين يهوشع
يوشهع به  نهون به   جوانب من سيرة يوشع بن نون في بعض كتب المسلمين قالوا عًه:

يوسههف تههأوج زليخهها فولههدت لهه  وهههان  ،(9) ب بهه  يوسههف بهه  يعقههوب بهه  ةسههها  بهه  ةبههراهيأفههراأ
ومنشهها بهه  يوسههف أبهها موسههى حههاحب اخلضههر همهها  ،فههراب بهه  يوسههف جههد يوشههع بهه  نههونأاثنههني 

                                 
عههه  أرب هريهههرة، هتهههاب فهههرض  حههههيه يف  البخهههاريورواه . (1491)1441رواه اإلمهههام أأهههد يف املسهههند بهههرقأ:   (1)

يف حهيه  ع   مسلأورواه  .9142برقأ: "، اخلمس، باب قول النيب حلى اهلل علي  وسلأ: "ُأحلت لاأ الغنائأ
  .1727برقأ: ، أرب هريرة، هتاب اجلهاد والسري، باب  ليل الغنائأ لذه األمة خاحَّة

 (.9/ 9. )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب للقس وليأ مار  :ينظر  (2)
 ،ههه(919يأيد به  هثهري به  االهب اآلملهي، أبهو جعفهر الطه ي )املتهون: مد ب  جرير ب  حملتاريت الرسل وامللو ،   (3)

 (. 292/ 1. )هه1917 ،الطبعة الثانية، بريوت ،دار الياث
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عهده ونبأه اهلل بعده وتلميذه الذي سار مع  يف  وهان خليفة موسى وويل ،(1)يأعأ أهل الاتاب
جهنح عليه  الليهل ف  لب اخلضر وهو الذي افتهتح بلقهاء مدينهة اجلبهاري  بعهد موسهى وقتهل اجلبهابرة
ولبههث أربعههني سههنة  ،وقههد بقيههت مههنهأ بقيههة فههدعا ربهه  أن تههبس عليهه  الشههمس حههّت يفههرس مههنهأ

 .(4)ملاا  نبيا  مث مات واستخلف هالب ب  يوفنا
 ،وهههان يشههتغل يف أول حياتهه  خادمهها  ملوسههى وهههان امسهه  آنههذا  هوشههع فههدعاه موسههى يوشههع

وقهد  ههره اهلل تعها  يف القهرآن اهري  ،(9)وهان موسى قد عرف في  اإلخالص والافاءة فاسهتخلف 
ما فل)وقول : .[19موسى لفتاه( ]الاهف: )وة  قال  :مصريل بامس  يف قصة اخلضر هما يف قول 

وثبت يف الصهيح م  رواية أرب ب  هعب رضي اهلل عن  ع   .[14جاوزا قال لفتاه( ]الاهف: 
متفا على نبوت  عند أههل الاتهاب  نيب وهو .(2)حلى اهلل علي  وسلأ م  أن  يوشع ب  نونالنيب 

ألنه  مصهريل  ،ال يقرون بنبوة أحد بعد موسى ةال يوشع به  نهون (2)ن  ائفة منهأ وهأ السامرةإف
 به  يف التهوراة ويافههرون مبها وراءه وهههو احلها مصههدقا ملها معههأ مهه  رهبهأ فعلههيهأ لعهائ  اهلل املتتابعههة

  .(1)ة  يوم القيامة
قهال اهلل تعها  ملها دعها موسهى يعهك بدعائه  قوله   :عه  ابه  عبهاس قهالوروى الط ي بسنده  

رب ةين ال أملهههك ةال نفسهههي وأخهههي فهههافر  بيننههها وبهههني القهههوم الفاسهههقني قهههال فإ ههها حمرمهههة علهههيهأ 
فههدخلوا التيه  فاههل مه  دخهل التيهه   ه  جههاوز العشهري  سههنة  :أربعهني سهنة يتيهههون يف األرض قهال

مههات يف التيهه  قههال فمههات موسههى يف التيهه  ومههات هههارون قبلهه  قههال فلبثههوا يف تههيههأ أربعههني سههنة 
 .(7)وناهض يوشع مب  بقي مع  مدينة اجلباري  فافتتح يوشع املدينة

                                 
 (.11/ 9مصر. ) ماتبة الثقافة الدينية، ،هه(922)املتون: أو  للمطهر ب   اهر املقدسي. .البدء والتاريت  (1)
 (.11/ 9. )البدء والتاريت :ينظر  (2)
 .429ص .ألأد شليب .اليهودية  (3)
)وة  قال موسى لفتاه ال أبريل حّت أبلغ جممع البهري  أو  :رواه البخاري يف حهيه ، هتاب التفسري، باب قول   (4)

 .2742 :، برقأ[19الاهف ]أمضي حقبا( 
 .491ص .اليهودية ألأد شليب :هأ  ائفة م  اليهود املتهودة اليقرون ةال باألسفار اخلمسة، ينظر  (5)
  (.917/ 1. )البداية والنهاية الب  هثري  (6)

 (.292/ 1) تاريت األمأ وامللو  للط ي.: ينظر  (7)
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اربههت العمههاليا عنههد الههيت حقيههادة الفرقههة  -بههأمر مهه  موسههى عليهه  السههالم-تههو  هههو الههذي 
 .(1)(رفدب )وادي فريان

سهها  به  ةفرائيأ به  يوسهف به  يعقهوب به  أملا تويف موسى بعث اهلل يوشع ب  نون ب  و  
 .  أرتا مدينة اجلب اري ةسرائيل وأمره باملسري ة  بك ةبراهيأ اخلليل، علي  السالم، نبي ا  ة

قههال ابههه  عب هههاس: ةن  موسهههي وههههارون توفي ههها يف التيههه  وتههويف  فيههه  ههههل مههه  دخلههه ، وقهههد جهههاوز  
  ةالعشههري  سههنة، اههري يوشههع بهه  نههون وهالههب بهه  يوفنهها، فلمهها انقضههى أربعههون سههنة أوحههى اهلل 

مره باملسري ةليها وفتهها، ففتههاإ ومثل  قال قتادة والس د ي  وعارمةأيوشع ب  نون ف
(4).  

وأن  سأل  وبعده موسى يف التي  أيضا   ،بالتي  قبل موسى أخي  بنهو م  سنتنين هارو تويف و 
رب  أن يقرب ة  بيت املقدس فأجيب ة   لك فاان الذي خرج هبأ م  التي  وقصد هبأ بيت 
املقدس هو يوشع ب  نون علي  السالم فذهر أهل الاتاب واريهأ م  أهل التاريت أن  قطهع بهك 

 .(9)وانتهى ة  أرتا ردنسرائيل  ر األة
هانهت أمهيتهها تنبهع مه   ،وبدأ بأرتا وأرتا معناها "مدينة القمر" أو "ماهان الر يهة العطريهة"

 .(2)أ ا تتهاأ يف الوديان الذاهبة ة  أورشليأ وم  هنا رأى يشوع أن يبدأ هبا
الههذي  هههانوا مههأ م وفههتح أرتهها ومهها بعههدها وانتههأع امللههك مهه  مجيههع األامث زحههف يوشههع ة  الشهه

  .(2)هنا 
                                 

م. 4991. ماتبههة ا لههد العههررب، الطبعههة األو ، لرشههدي البههدراوي ، أنبيههاء بههك ةسههرائيل.قصهه  األنبيههاء والتههاريت  (1)
(2 /41 .) 

 قيههههها: عبهههههداهلل القاضهههههي. دار الاتهههههب العلميهههههة، بهههههريوت، الطبعهههههة األو ،  اريت  البههههه  األثهههههري.الاامهههههل يف التههههه  (2)
 (.129/ 1م. )1117-ه1297

 (.971/ 1) البداية والنهاية الب  هثري.  (3)

 (.44/ 2. )لرشدي البدراوي .قص  األنبياء والتاريت  (4)
. تهاريت ابه  خلهدون. املعهروف بعاحرهأ مه   وي الشهأن األهه ديوان املبتدأ واخل  يف تاريت العرب وال بر وم    (5)

:  قيهها .هههه(191عبههدالرأ  بهه  حممههد بهه  حممههد، ابهه  خلههدون أبههو زيههد، ويل الههدي  احلضههرمي اإلشههبيلي )املتههون: 
 (.21/ 4. )م1111 -هه1291الطبعة الثانية،  ،دار الفار، بريوت .خليل شهادة
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و ههروا أنه  انتههى حماحهرت   ،م  ملو  الشهام حد وثالثني ملاا  واويقال ةن يوشع ظهر على 
فلما اربت الشمس أو هادت تغرب ويدخل عليهأ السبت الذي  ،لا ة  يوم مجعة بعد العصر

علهههي جعهههل علهههيهأ وشهههرع لهههأ  لهههك الأمهههان قهههال لههها ةنهههك مهههأمورة وأنههها مهههأمور اللههههأ احبسهههها 
قال االمام أأد: حدثنا أسود ب  عامر، حدثنا أبو  اهلل علي  حّت متا  م  فتح البلد، فهبسها

ةن رسول اهلل حلى اهلل علي  وسهلأ: "بار، ع  هشام، ع  اب  سريي ، ع  أرب هريرة قال: قال 
 " الشمس ل  بس لبشر ةال ليوشع ليايل سار ة  بيت املقدس

 .(1)الوج  وهو على شرش البخاري  هذا انفرد ب  أأد م
وفي  داللة على أن الذي فتح بيت املقدس ههو يوشهع به  نهون عليه  السهالم ال موسهى، وأن 

 .(4)حبس الشمس هان يف فتح بيت املقدس ال أرتا
فهأم اجلباري  واقتهموا عليهأ يقتلو أ فاانت العصابة م  بك ةسرائيل جيتمعون على عنها 

طعو هها ومجعههوا انههائمهأ وأمههرهأ يوشههع أن يقربههوا الغنيمههة فقربوههها فلههأ تههأل الرجههل يضههربو ا ال يق
يوشع يها بهك ةسهرائيل ةن اهلل عهأ وجهل عنهدهأ  لبهة هلمهوا فبهايعوين فبهايعوه  :فقال ،النار تأهلها

فلصههقت يههد رجههل مههنهأ بيههده فقههال هلههأ مهها عنههد  فأتههاه بههرأس ثههور مهه   هههب مالههل باليههاقوت 
علهههه  يف القربههههان وجعههههل الرجههههل معهههه  فجههههاءت النههههار فأهلههههت الرجههههل فج ، واجلههههوهر هههههان قههههد ال هههه

  .(9)والقربان
ة وحارب بنو يهو ا سائر الانعانيني واستولوا على أرضهأ وهان عمر يوشع مائهة سهنة وسهت 

وعشهري   وعشري  سنة وتدبريه أمر بك ةسرائيل منذ تويف موسى ة  أن تويف يوشع ب  نون سهبعا  
  .(2)سنة

                                 
 .سبا ررجي   (1)
  (.971/ 1. )والنهاية الب  هثريالبداية   (2)

 (.229/ 1. )تاريت األمأ وامللو  للط ي  (3)

 (.224/ 1) املرجع السابا.  (4)

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
96 

 .(1)والثانية يف شايأ ،خبطبتني األو  يف مدينة شيلوهوختأ حيات  
سهتمروا فيه ، وبهني أظههرهأ اسهتقرت يهد بهك ةسهرائيل علهى بيهت املقهدس املها قال ابه  هثهري: و 

وههو ابه  مائهة وسهبع وعشهري   ،نيب اهلل يوشع تاأ بينهأ باتاب اهلل التوراة حّت قبضه  اهلل ةليه 
 .(4)وعشري  سنة فاان مدة حيات  بعد موسى سبعا   ،سنة

فراسهههياب سهههبع أسهههرائيل يف زمههه  منوشههههر عشهههري  سهههنة ويف زمههه  ةوههههان تهههدبري يوشهههع لبهههىن 
 .(9)سنني

 .م. وقبههل وفاتهه  قههام بتنفيههذ وحههية يوسههف عليهه  السههالم فههدف  1121عههام  وهانههت وفاتهه 
التابوت الذي في  رفاته  يف شهايأ، وههان بنهو ةسهرائيل قهد ألهوه معههأ عنهد خهروجهأ مه  مصهر 

(2)وبقي معهأ  وال سنوات التي  يف سيناء ة  أن استقر اجلثمان يف شايأ
. 

والمالحـ  أنهـا ال تويـد  ،وهىا مختصـر سـيرته كمـا جـاء فـي بعـض كتـب أهـل ا سـالم
ــً ة ، ومــاعمــا جــاء فــي ســيرته فــي الكتــاأل المقــدس  ال  ، ومــا ثبــا موافقتــه للكتــاأل والسم

كــن مــا جــاء فــي أســفار العهــد القــديم مــن اتهــام ول ،يتعــارض مــع أقــوال األنبيــاء وأفعــالهم
وخـالفوا أهـل  ،ليوشع بن نون بالمجازر وا بادات وسوء أدأل مع اهلل لم يقرهـا المسـلمون
كثبـوت دوام   ،الكتاأل في جوء يسير من تفاميل سيرته حسب ما ورد في الكتاأل والسـًة

 ،دة أهـل عـايال كمـا ورد فـي سـفر يشـوع أنهـا دامـا فـي مطـار  ،الشمس في فت: القـدس
مـا أثبتـوه فـي ت:ـريم المًـائم  ،ومن أمثلة مخـالفتهم ألهـل الكتـاأل فـي سـيرة يوشـع بـن نـون

وهـىا  ،ولـم ت:ـل اال لًبيًـا م:مـد مـلى اهلل عليـه وسـلم ،على يوشع وكل نبـي قبلـه وبعـده
خــالف مــا ثبــا فــي أســفار الكتــاأل المقــدس أن اهلل حلــل المًــائم ليوشــع فــي أكثــر مــن 

 موضع.

                                 
 (.91-97/ 2. )لرشدي البدراوي .قص  األنبياء والتاريت  (1)
 (.972/ 1. )البداية والنهاية الب  هثري :ينظر  (2)
 (.194/ 4. )تاريت اب  خلدون  (3)
 (.91/ 2. )لرشدي البدراوي .األنبياء والتاريتقص    (4)
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 ياملبحث الثان
 ف بسفر يشوع واملقارنة بينه وبني األسفار األخرى.يالتعر

 أسفار التوراة أو العهد القديم:
 التوراة: 

أسههفار أو  . ويههراد هبهها يف احههطاليل اليهههود: مخسههة (1)هلمههة ع انيههة تعههك الشههريعة أو النههاموس
تنسب ة  موسىإ وتوحف بأ ها أنألهت عليه  مه  اهلل يف  هور سهيناء. ويسهمو ا "تهوراة"  ،هتب

أو "بنتاتو " نسبة ة  "بنتها" وههي هلمهة يونانيهة تعهك مخسهة أي األسهفار اخلمسهة. وتغطهي ههذه 
بههو" وتنتهههي بوفههاة موسههى علههى جبههل "ن ،األسههفار اخلمسههة فههية مهه  التههاريت تبههدأ مههع بههدء اخلليقههة

  .م. 1999شر  األردن حوايل سنة 
وسهفر  ،وسهفر العهدد ،وسهفر الالويهني ،وسفر اخلهروج ،واألسفار اخلمسة هي: سفر التاوي 

 التثنية.
 .(4)وقد يطلا النصارى اسأ التوراة على مجيع أسفار العهد القدب

 .(9)) التوراة ( الاتاب املنأل على موسى علي  السالموعند املسلمني: 
 سهههفرا . تسهههمى عنهههد نيفياهههون ا مهههوع تسهههعة وثالثههه ،بهههالتوراة: أربعهههة وثالثهههون سهههفرا  ويلهههها 

 .(2)""تناا" وعند النصارى "العهد القدب اليهود:
                                 

 .71ص لسعود اخللف. .دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية  (1)
بريوت.  -دمشا، الدار الشامية -ينظر: الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب . للدهتور حس  ظاظا. دار القلأ  (2)

-71،صوالنصههرانية لسههعود اخللههف .األديههان اليهوديههةدراسههات يف ، و 12م. ص1111-ه1249الطبعههة الرابعههة، 
77.  

 : قيا.دار الدعوة./ ةبراهيأ مصطفى ه أأد الأيات ه حامد عبد القادر ه حممد النجار نيلمؤلف.لاملعجأ الوسيج  (3)
  (.19/ 1. )جممع اللغة العربية

 .77. صدراسات يف األديان اليهودية والنصرانية لسعود اخللف  (4)
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 :العهد القديم
 : أي متثل ميثاقا  أخذه اهلل على الناس.يرادف معىن امليثا  :العهد
أي امليثا  الهذي أخهذه اهلل قهدميا  ويرجهع ة  عصهر موسهى عليه  السهالم ليفهر  بينه   :القديم

 .(1)وبني العهد اجلديد الذي ميثل ميثاقا  جديدا  بدأ بظهور عيسى علي  السالم 
هههو التسههمية العلميههة ألسههفار اليهههود، وليسههت التههوراة ةال جههأءا  مهه  العهههد  : العهــد القــديمو 
 القدب.

اة على اجلميهع مه  بهاب ة هال  اجلهأء علهى الاهل، أو ألمهيهة التهوراة ونسهبتها وقد تطلا التور 
، وعنههده يبههدأ تههاركهأ احلقيقههي، وهلمههة تههوراة معناههها سههى، ألنهه  أبههرز زعمههاء بههك ةسههرائيلة  مو 

  .(4)الشريعة أو التعاليأ الدينية
واجلمهع  ،هو جهأء مه  التهوراة :وقيل ،هو الاتاب الابري :وقيل ،الاتاب :بالاسر :والسِّْفر  

ههفار   تيبيههةُ  :والسَّههفيريةُ  .أيسر ههفرية    :قههال اهلل تعهها  .واحههدهأ سههاِفر   ،الاي ههفيررُت الاتههابي    بِأييرههِدي سي وسي
را   ِفرُُه سيفر فارا    :  وقول  عأ وجل .أيسر ثيِل احِلماِر تيرِمُل أيسر الاتهب  :األيسهفار قهال الأجهاج يف  هيمي

ثيهِل  .ر  الابار واحدها ِسفر  أيعرليأي اهللُ تعا  أين اليهود ميثهيُلهأ يف ترههأ استعمالي التوراة وما فيهها هيمي
 .وهو ال يعرف ما فيها وال يعيها ،احلماُر ُترميل علي  الاتب

قهال الأجهاج قيهل للااتهب  .مسي ب  ألينه  يبهني الشهيء ويوضهه  ،والساِفُر يف األيحل الااتب
هفيري الصهبح ِة ا اناشهف  :ويقهال .وللاتهاب ِسهفرر  ألين معنهاه أينه  يبهني الشهيء ويوضهه  ،سافر أيسر

هِفُروا بهالفجر فِإنه  أيعظهأ ): ومن  قول النهيب حهلى اهلل عليه  وسهلأ  إوأيضاء ِةضاءة ال يشك في  أيسر
رِ   .(9)(لأليجر

                                 
 .9ص .لعلي عبدالواحد وايف .األسفار املقدسة  (1)
 .491اليهودية ألأد شليب. ص  (2)
األفريقههي املصههري األنصههاري. دار    منظههور الفضههل مجههال الههدي  حممههد بهه  ماههرَّم بهه  علههي بههربأل .لسههان العههرب  (3)

 (.211/ 2. )م. مادة "سفر"4999-ه1249احلديث، القاهرة، الطبعة األو ، 
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 تقسيم أسفار العهد القديم: 
اخلمسهة األو  يف الاتهاب املقهدس يف جمموعهة م  املستهيل أن نعرف مّت مُجعهت األسهفار 

واحدة قال عنها اليهود ة ا مشلت شرائع وتعاليأ اهلل. ويقول هثري م  العلماء ة ها علهى األرجهح 
 .م. حهني ُدمهرت أورشهليأ وُههدم  211مُجعت يف زم  أزمهة قوميهة، مثهل السهيب البهابلي يف عهام 

 الباقون أحياء م  مو نهأ ة  بابل.اليال مبعرفة اجليش البابلي، وُأخذ اليهود 
ويف السههيب، أو رمبهها بعههد  لههك ببضههعة عقههود عنههدما عههاد هثههري مههنهأ مهه  السههيب ة  أورشههليأ 
واستعادوا هيا أ هأمة، شعروا حاجتهأ ة  اهتشهاف شهرائع اهلل وتقاليهد اليههود اجلوهريهة الالزمهة 

  .(1)لأ
ولاه  أسهفاره اهري  اليهود ولدى املسيهيني،مقدس لدى بالراأ أن  العهد القدب ولذا هان 
  .(4)متفا عليها

هنهها  اتفهها  بههني اليههههود وال وتسههتانت بشههأن عههدد أسهههفار العهههد القههدب، راههأ أن ترتيهههب و 
األسهههفار يهههأف خمتلفههها  عنهههد اليههههود عمههها ههههو اليتيهههب عنهههد ال وتسهههتانت. يف حهههني جنهههد أن العههههد 

األرثو هسههية الشههرقية يتضههم  العديههد مهه  الاتابههات  القههدب عنههد الانيسههة الااثوليايههة والانههائس
  .(9)اليهودية القدمية األخرى

 نسخ التوراة املشهورة ثالث:ومما جيدر اإلشارة إليه أن 
وهههههي املقبولههههة واملعتهههه ة لههههدى اليهههههود ومجهههههور علمههههاء ال وتسههههتانت  الًســــخة العبريــــة: -1

 وما تُرجأ عنها. (2)النصارى وهي مأخو ة م  املاسورية

                                 
ولهههيأ وهبهههة  :ترمجهههة .وروبهههرت ه. ههههوبر ،اب املقهههدس منهههذ التاهههوي  وحهههّت اليهههوم. لسهههتي   م. ميلهههرتهههاريت الاتههه  (1)

 .22ص م.4991، الطبعة األو  ،القاهرة ،وجدي وهبة. دار الثقافة :ومبشارهة
 .491اليهودية. ألأد شليب. ص  (2)
 .22ص. روبرت ه. هوبرو  ،لستي   م. ميلر .تاريت الاتاب املقدس  (3)
املاسوريني: هأ مجاعة انتلقت ةلهيهأ مهمهة نسهت أسهفار التهوراة مه  مجاعهة الاتبهة، فهاهتموا ملهدة حهوايل مخسهمائة   (4)

 =سنة بنقل املخطو ات، ويُقال: اسأ املاسوريني مشتا مه  فعهل عه ي يعهك "ُيسهلاأ ة ". فههأ الهذي  سهلموا الهن  
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وهي املعت ة لهدى النصهارى الااثوليهك، واألرثهو هس وههي النسهخة  الًسخة اليونانية: -2
 وما ترجأ عنها. (1)اليت تسمى السبعينية

وهههي تضههأ: أسههفار  ة لههدى اليههود السههامريني.لههو بوههي املعتهه ة واملق الًســخة الســامرية: -3
 يعيفهون به  وال يعدونه  موسى اخلمسة فقج، وقد يضمون ةليها سفر يوشع فقج. ومها عهداه فهال

 . (4)مقدسا  

 اليهود األسفار اليت بني أيديهم إىل ثالثة أقسام: يقسم و
( ويرمهههأ لههه  بهههاحلرف )ت( اختصهههار تهههوراة، ويشهههمل أسهههفار موسهههى التهههوراة)أو الًـــاموس -1
 اخلمسة.
 ( وههان يرمهأ لها بهاحلرف )ن(إ وتتاهون مه  هتابهات األنبيهاء املتقهدمنينبييأ)أو األنبياء -2

 واملتأخري .
( ويرمههأ لهها بههاحلرف ) (إ وهههي بقيههة األسههفار، وأولهها هتبههيأ)أو  الكتابــات المقدســة -3

 . (9)سفر املأامري
 سفرا ( 42الاتاب املقدس الع ي ) فيكون التقسيم لدى اليهود كالتالي:

 )التوراة( رمأها )ت( الًاموس: -1

                                 = 
ليوسف  .وحي الاتاب املقدس ينظر:   املاسوري.م  جيل ة  جيل. ويُعرف هذا الن  الع ي القدب باسأ الن

 .22م. ص4911، مصر، الطبعة األو  -مطبعة اإلخوة، جأيرة بدران رياض.
وتشههتمل اليمجههة السههبعينية علههى أربعههة عشههر سههفرا  ال توجههد يف األحههل العهه ي الههذي وحههل ةلينهها. واألسههفار هههي:   (1)

يني وعددها أربعة أسفار، وسفر يهوديت، وسفر الاهنهوت أو سفر  وبيا، وسفر احلامة لسليمان، وأسفار املااب
سفر احلامة ليسوع به  سهرياا، ونشهيد األ فهال الثالثهة، وسهفر سهوزان، وسهفر بهل والتنهني، وثالثهة أسهفار منسهوبة 

األسهههفار املقدسهههة يف  ينظهههر:لعهههأرا زيهههادة علهههى السهههفر املثبهههت يف األحهههل العههه ي، وبعهههض زيهههادات يف سهههفر دانيهههال. 
 .49-11ن السابقة ل سالم. لعلي عبدالواحد وايف. صاألديا

 .11-11دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية لسعود ب  عبدالعأيأ اخللف. ص  (2)
 .11-12ص .ضوحي الاتاب املقدس ليوسف ريا  (3)
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 التاوي   -
 اخلروج -
 الالويني -
 العدد -
 التثنية -
 رمأها )ن( (نبييأ) : األنبياء -2

 : وهي قسمين
 األنبياء المتقدمون: -أ
 يشوع -
 قضاة -
 حموئيل  -
 امللو  -
 األنبياء المتأخرون: -أل
 ةشعياء -
 ةرميا -
 حأقيال -
 وهي جمموعة م  الاتابات وتشمل: عشر: االثًي -

جههي، زهريهها، هوشههع، يوئيههل، عههاموس، عوبههديا، يونههان، ميخهها، نههاحوم، حبقههو ، حههفنيا، ح
 مالخي.
 رمأها ) ( (هتبيأ) الكتابات: -3
 املأامري -
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 أيوب -
 األمثال -
 راعوث -
 نشادنشيد اإل -
 اجلامعة -
 مراثي ةرميا -
 أستري -
 دانيال -
 عأرا -
 أميا -
  .(1)أخبار األيام -

 يعرتف به الربوتستانت ثالثة أقسام: الذيقسم العهد القديم يو
ن الالويهههههو  -اخلهههههروج  -التاهههههوي   : "التهههههوراة" ويشههههمل أسهههههفارا  مخسهههههة ههههههي :القســـــم األول

 .التثنية، وهي أسفار موسى -العدد  -( )األحبار
 :"أسفار األنبياء" وهي نوعان :القسم الثاني

القضهاة  -وتشمل األسفار اآلتيةإ يشوع )يوشع ب  نهون(  :أسفار األنبياء المتقدمين -1
 .امللو  الثاين -امللو  األول  - اينحموئيل الث -حموئيل األول  -

 -حأقيهههال  -ةرميههها  -أشهههعيا  : وتشهههمل األسهههفار اآلتيهههة :أســـفار األنبيـــاء المتـــأخرين -2
حهفنيا  -  حبقهو  -نهاحوم  -ميخها  -يونهان )يهونس(  -عوبديا  -عاموس  -يوئيل  -هوشع 

 .مالخي -زهريا  -حجي  -
                                 

 .22ص. وروبرت ه. هوبر ،تاريت الاتاب املقدس لستي   م. ميلر ينظر:  (1)
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 :  أنواع ثالثةقسأ يتشعب ة " وهذا ال"الاتابات :القسم الثالث
األمثههههال ) أمثههههال  -: املههههأامري) الأبههههور ( وتشههههمل األسههههفار اآلتيههههة :الكتــــب الع يمــــة -1

 .أيوب -سليمان ( 
املراثهههي  -راعهههوث  -: نشهههيد األناشهههيد تشهههمل األسهههفار اآلتيهههة المجـــالت الخمـــس: -2

 .أستري -اجلامعة  -)مراثي ةرميا( 
 -يهههام األول أخبهههار األ -أميههها  -عهههأرا  -: دانيهههال ويشهههمل األسهههفار اآلتيهههة :الكتـــب -3

 .أخبار األيام الثاين
 . تعتمدها الانيسة ال وتستانتيةوثالثون سفرا  وهي األسفار اليت ةوجمموعها تسع

ويسهوع  ،واحلامهة ،ويهوديهت ،هي:  وبيا فتضيف سبعة أسفارالكًيسة الكاثوليكية أما  
وأولهها  ،همهها  عههل أسههفار امللههو  أربعههة  ،الثههاين واملاههابيني ،واملاههابيني األول ،وبههاروا ،بهه  سههرياا

  .وثانيها بدال  م  سفري حموئيل األول والثاين
يد األناشههيد وبعههض رجههال الالهههوت مهه  اليهههود ال يوافقههون علههى ضههأ سههفري اجلامعههة ونشهه

وا اليهوديهة : أي الهذي  دخلهتههودي وههأ  ائفهة مه  امل :ألسفار العههد القهدب، و ائفهة السهامريني
 . بك ةسرائيلم  اري
، ويضههههيف بعههههض  يؤمنههههون ةال بأسههههفار موسههههى اخلمسههههة، وال يههههرون اريههههها هتابهههها  مقدسهههها  ال

ذه األسهههههفار السهههههبعة هتهههههاهبأ السهههههامريني سهههههفري يشهههههوع والقضهههههاة ألسهههههفار موسهههههى ويهههههرون يف هههههه
 .(1)املقدس

وهنا  فريا  م  العلماء يضأ سفر يشوع ة  أسفار موسى اخلمسة، ويعت ها وحدة واحهدة 
"، وهنهها  مهه  يضههأ سههفري ( وتعههك "األسههفار السههتة Hexateuchويطلهها عليههها مصههطلح ) 
( وتعهك  Heptateuch وسى اخلمسة، ويطلا عليهها مصهطلح )يشوع والقضاة ة  أسفار م

يتخطى  لهك ويضهأ ة  أسهفار موسهى اخلمسهة أسهفار يشهوع  "، بل ومنهأ م "األسفار السبعة

                                 
 .491-491شليب. ص اليهودية. ألأد  (1)
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( وتعهههك "األسهههفار Oktateuchوالقضههاة وحهههموئيل األول والثهههاين، ويطلههها عليههها مصهههطلح )
 . (1)"التسعة

 األبوكريفا:
هنههها  اتفههها  بهههني اليههههود وال وتسهههتانت بشهههأن عهههدد أسهههفار العههههد القهههدب، راهههأ أن ترتيهههب 

ود عمههها ههههو اليتيهههب عنهههد ال وتسهههتانت. يف حهههني جنهههد أن العههههد األسهههفار يهههأف خمتلفههها  عنهههد اليهههه
القههدب عنههد الانيسههة الااثوليايههة والانههائس األرثو هسههية الشههرقية يتضههم  العديههد مهه  الاتابههات 
اليهودية القدميهة األخهرى. وههذه الاتابهات اإلضهافية الهيت تُعهرف باسهأ األبوهريفها، قهد ظههرت يف 

تابهههات اليهوديهههة املقدسهههة، لاههه  اليههههود ارهههذوا فيمههها بعهههد قهههرارا  بعهههدم اليمجهههة اليونانيهههة القدميهههة للا
اإلبقههاء عليههها ضههم  الاتههاب املقههدس. وفيمهها بعههد اتبههع ال وتسههتانت نفههس اال ههاه، فلههأ يضههموا 

  .(4)هذه الاتب للاتاب املقدس
ديهة الهيت هلمهة يونانيهة تعهك اخلفهي أو السهري، وتشهري ة  جمموعهة األسهفار اليهو  األبوهريفا:و 

 .م.، يف الفية بني مالخهي آخهر أنبيهاء العههد القهدب، والهذي يسهمي  اليههود  499ُهتبت أو سنة 
 :"خامت األنبياء" حّت بداية العهد اجلديد، وهي الفية املسماة بفية الصمت. واألسفار هي

  وبيا -
 يهوديت -
 احلامة -
 حامة يشوع ب  سرياا -
 نبوة باروا -
 ولاملاابيني األ -
 املاابيني الثاين -

                                 
 .47م، ص4911نقد العهد القدب. د.شريف حامد سال. ماتبة مدبويل، مصر، الطبعة األو ،   (1)
 .22-22ص. وروبرت ه. هوبر ،تاريت الاتاب املقدس لستي   م. ميلر  (2)
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 سفري  مها:ل متت ةضافاتمث 
 ، ورسالة ةرميا النيب.أستري و دانيال

 . (1)"وتسمي الانائس التقليدية هذه األسفار "الاتب القانونية الثانية
م. وتشهتمل علهى 79 - .م. 999ُهتبت أسهفار األبوهريفها يف أزمنهة خمتلفهة فيمها بهني وقد   

 . (4)وحامةقص  خيالية وتواريت وهتب 
م. فرفعهت مه  شهأن معظمهها 1221بريهل عهام ة 1ت هبا الانيسة الااثوليايهة يف وقد اعيف

 .(9)وجعلت  هاألسفار املقدسة
 وبعد هىا العرض، سأستعرض بإيجاز كل سفر على حده.

  . Jos: االختصار: يش  Josue :سفر يشوع
يشهوع به  نهون تلميهذ تبه  اهيأعمهون أن  ، التاركية مه  أسهفار العههد القهدبهو أول األسفار 

تسههههجيل لغهههأوات يشهههوع يف أرض هنعهههان، وتقسهههيأ األرض بههههني  ههههو عبهههارة عههه ، و موسهههى النهههيب
 . األسباش، واستيطان شعب ةسرائيل

هاني بهيعرهدي ميهورِت ُموسيهى ، ويفتتح السفر باآليهة "فر السادس يف أسفار العهد القدبهو السو  ويهي
ار يبههدأ السههفر حههرف العطههف "الههواو "لههذلك يههربج اليهههود بينهه  وبههني أسههف........" و عيبرههِد الههرَّبا 

 .موسى النيب اخلمسة السابقة ل 
قههدب ة  الههيت تقسههأ أسههفار العهههد ال Septuagintوحسههب النسههخة اليهوديههة السههبعينية 

 عشر. االثك، واألنبياء أربعة أقسام هي التوراة، والتاريت، واألسفار الشعرية
. وحسهههب التقسهههيأ العههه ي للعههههد القهههدب الهههذي يقسهههأ األسهههفار التاركيهههةيقهههع السهههفر أول 

                                 
  .191مصر، الطبعة األو .ص -وحي الاتاب املقدس ليوسف رياض. مطبعة اإلخوة، جأيرة بدران  (1)
  .21وروبرت ه. ص ،تاريت الاتاب املقدس منذ التاوي  وحّت اليوم. لستي   م. ميلر  (2)
 .114صمصر. -. دار الاتاب العررب للطباعة والنشر، القاهرةفؤاد حسنني عليلدهتور ل .التوراة الريواليفية  (3)
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، فيقههع السههفر أول أسههفار األنبيههاء وس، واألنبيههاء، والاتابههاتماألسههفار ة  ثالثههة أقسههام هههي النهها
  .(1) سفري حموئيل وسفري امللو مثوراعوث ويلي  سفر القضاة 

 .عددا   171حهاحا  وة 42 .م. ويتضم  السفر 1229هانت أحداث السفر يف عام و 
سهنة،  99 - 42وتياويل الفية الهيت يشهغلها هنها مه  مهوت موسهى ة  مهوت يشهوع مها بهني 

حهههايل األو ، ة 44روب المههتال  األرض، ومتتههد يف سههنوات وهههي الههيت شههغلتها احلهه 1-7منههها 
بعهههدما تقهههدم يف األيهههام  ( وحهههية يشههوع ومشهههورت 42و 49حههههاحان األخهههريان )بينمهها يشهههغل اإل

  .(9)يبدأ السفر مبوت موسى وينتهي مبوت يشوع وموت أليعازار الااه و  .(4)وقبل موت 

  : كاتب السفر
، يشههوع بهه  نههونفيقولههون: هتبهه   ،يههأعأ مجههع مهه  علمههاء أهههل الاتههاب أن هاتبهه  هههو يشههوع

حهداث الهيت األواألرجهح أن  .أول األسفار اليت  مل اسأ شهخ  )ههو هاتبه (وسفر يشوع هو 
 .(2)(99: 42عازار رئيس الاهنة )أل  سجلت بعد موت يشوع هتبها فينهاس ب

رأى الههبعض أن ، و هتههب يف تههاريت متههأخر عهه  عهههد يشههوع   هههب الههبعض ة  أن السههفر قههد
نهههههاس الاههههاه  أو يب آخههههرون مثههههل فا، بينمهههها معظههههأ السههههفر هتبهههه  هت ههههيشههههوع هتههههب أجههههأاء منهههه 

 .(2)يل النيبحموئ
أههت اهلل النههدي يف هتابهه  "ةظهههار احلهها" اخههتالف علمههائهأ يف هاتههب سههفر ونقههل الشههيت ر 

                                 
اإلسهاندرية، الطبعهة األو ، -بهك دراسة يف سفر يشوع ملاسيموس وحفي،  بعهة هنيسهة السهيدة العهذراء، حمهرم  (1)

 .1م،  ص4991

مرههههأ املطبوعهههات املسهههيهية، مصهههر، الطبعهههة الثانيهههة، -،  بعهههة بيهههت عنيهههاتهههأمالت يف سهههفر يشهههوع لنهههري روسهههيي   (2)
 .2م، ص4999

 .1املرجع السابا ص  (3)
 .11ص - 4م، ج4919، دار اإلخوة للنشر، مصر، الطبعة الثانية، األسفار التاركية ليوسف رياضينظر:   (4)
، -حفهمح املؤلهف لنفسه  حقهو  الطبهع–، شهرهة ههارموين للطباعهة شريل سفر يشوع األرشيدياهون جنيب جرجس  (5)

 (.1/ 1م. )4999مصر، الطبعة الثانية، -القاهرة
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وافيقهههوا ة  مخسهههة  ،قهههال: ل يظههههر لهههأ ة  اآلن بهههاجلأم اسهههأ مصهههنف  وال زمهههان تصهههنيف  ،يشهههوع
 أقوال:

 والدهتور هري: ةن  تصنيف يوشع. ،وتامالي  ،وباتر  ،وهيوت ،وديودييت ،قال جرهارد

 ن  تصنيف فينهاس.وقال الدهتور الئت فت: ة

 وقال هالون: ةن  تصنيف ألعازار.

 وقال وانتل: ةن  تصنيف حموئيل.

 وبني يوشع وةرميا مدة مثا ائة ومخسني سنة رمينا . ،وقال هنري: ةن  تصنيف ةرميا

ووقوع هذا االختالف الفاحش دليهل هامهل علهى عهدم اسهتناد ههذا الاتهاب عنهدهأ، وقال: 
مبجرد الظ  رمجا  بالغيب، بلهاظ بعض القرائ  الذي ظهر ل  أن  وعلى أن هل قائل منهأ يقول

مصنف  فالن، وهذا الظ  هو سند عندهأ، ولو الحظنا اآلية الثالثة والستني م  البهاب اخلهامس 
هههِدرر بهينُهههو يهيُههههو يا عيليههه: "عشهههر مههه  ههههذا الاتهههاب هههِليأي فهيليهههأر يهيقر هههاِهُنوني يف أُوُرشي ى ويأيمَّههها الرييُبوِسهههي وني السَّ

ا الريهيورمِ  مهع اآليهة  (.19: 12)يش ." يررِدِهأر، فيسياي ي الرييُبوِسي وني ميعي بيِك يهيُهو يا يف أُوُرشيِليأي ِة ي هذي
الُهُ  : "السادسة والسابعة والثامنة م  الباب اخلامس م  سفر حهموئيل الثهاين وي يهيهبي الرميلِهُك ويرِجي

: ِة ي أُوُرشيِليأي، ِة ي الرييُبوِسيا  ُخلر ِة ي ُهنيا، ميا لير تهينرأِِع »نيي ُساَّاِن األيررِض. فيايلَُّموا دياُودي قيائِِلنيي الي تيدر
ييهاني ويالرُعههررجي  ُخُل دياُوُد ِة ي ُهنيهها. «. الرُعمر يهيورني، ِهههيي ميِدينيههُة دياُودي. * أيير الي ييهدر هه ي ِحههر هذي دياُوُد ِحصر ويأيخي

ههههِي »الريهيههههورِم: ويقيههههالي دياُوُد يف  لِههههكي *  لُههههُغ ِة ي الرقينيههههاِة ويالرُعههههررِج ويالرُعمر ههههِرُب الرييُبوِسههههيانيي وييهيبهر ِةنَّ الَّههههِذي ييضر
ههِس دياُودي  ههى أيور أيعرههريجُ »لِههذِلكي يهيُقولُههوني: «. الرُمبهرغيِضههنيي ِمهه ر نهيفر ُخِل الربهييرههتي أيعرمي : 2حههأ4) ."«الي ييههدر

السابعة م  جلوس داود علي  السهالم، ولهذلك  يظهر أن هذا الاتاب هتب قبل السنة  (.1-1
قههال جههامعو تفسههري هنههري واسههاات  يههل شههريل اآليههة الثالثههة والسههتني املههذهورة هاههذا: "يعلههأ مهه  

  انتهى. تب قبل السنة السابعة م  جلوس داود علي  السالم"هذه اآلية أن هتاب يوشع هُ 
ُس ويويقيفي الرقيميُر : "وتدل اآلية الثالثة عشرة م  الباب العاشر م  هذا الاتاب اميِت الشَّمر فيدي

بِههِد  ُس يف هي ؟ فهيويقهيفيههِت الشَّههمر ههري ِر يياشي ُتوب هها يف ِسههفر ا ميار ائِههِ . أيليههيرسي هههذي ههّتَّ انهرههتهيقيأي الشَّههعرُب ِمهه ر أيعردي حي
اِمههل ههلر لِلرغُههُروِب أيرههوي يهيههورم  هي اِء ويلير تهيعرجي احلههاالت أن مصههنف  ينقههل بعههض  (.19: 19)يههش. "السَّههمي

بعهض الهياجأ هتهاب اليسهري، ويف بعضهها هتهاب  ع  هتاب اختلفت الياجأ يف بيان امسه ، ففهي
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سهفر األبهرار، ويف  ،م1122ياحار، ويف بعضها هتاب ياشهر، ويف الهياجأ العربيهة املطبوعهة سهنة 
عنه ، سهفر املسهتقيأ، ول يعلهأ حهال ههذا الاتهاب املنقهول  ،م1111يمجة العربية املطبوعة سنة ال

وال حههال مصههنف ، وال حههال زمههان التصههنيف، اههري أنهه  يفهههأ مهه  اآليههة الثامنههة عشههرة مهه  البههاب 
كي ُهههههوي يا  لِهههه«. نيِشههههيدي الرقيههههورسِ »يهيههههتهيعيلَّأي بهينُههههو يهيُهههههو يا  قههههال ةنوي : "األول مهههه  سههههفر حههههموئيل الثههههاين

هههري  ِر يياشي تُهههوب  يف ِسهههفر عليههه  السهههالم أو  لهههداود أن مصهههنف  ياهههون معاحهههرا   (.11: 1حهههأ4". )ميار
 .(1)بعده، فعلى هذا الغالب أن ياون مؤلف هتاب يوشع بعد داود علي  السالم

وقههد اُعتمههد يف   ،ويقههول حممههد ضههياء الههرأ  العظمههي:  فالصهههيح أن هاتبهه  ال يههأال جمهههوال  
 .(4)هتابة هذا السفر على هتب سابقة

أن هتهاب يشهوع ل ياه  قهد وجاء يف الاتاب املقدس الدراسي: يعتقد الاثري مه  البهاحثني 
ولاه   ،سنة تقريبا  م  التاريت الفعلي لوقوع أحداثه  199أي بعد  ،دوان حّت  اية حقبة امللو 

بعههض األسههباب الوجيهههة تههدعو ة  التشههايك يف هههذا االسههتنتاج وةرجههاع تههاريت الاتابههة ة  فههية 
ذي هتهب ههذا الاتهاب بنفسه  قبل  لك باثري. يأعأ أقهدم تقليهد يههودي )التلمهود( أن يشهوع ههو اله

 .ة  يُنسب تدوين  ة  ألعازار ب  هارون ،فيما عدا اجلأء األخري املتعلا مبوت  ،بوحي م  اهلل
فإننههها جنهههد مسهههات  ،ولاهه  ة ا رجههههت بعهههض السهههمات أن الااتههب قهههد عاحهههر حيهههاة يشههوع

 أخرى ترجح أن مدوان الاتاب عا  ة  حد ما يف فية الحقة.
فقهد يرجهع  ،أن نفيض أن الاتاب يستمد مضهمون  مه  مصهادر مباهرة يبدو أن  م  األمان

تارك  ة  بداية عصر اململاة. وتوجد نظرية أن  ليس م  املستبعد أن حموئيل النيب هان ضم   
ولاههه  سهههتبقى قضهههية هاتهههب السهههفر  تهههاج ة  دراسهههات هثهههرية  ،ُهتَّهههاب السهههفر أو مجهههع معلوماتههه 

 .(9)ودقيقة قبل احلسأ مب  هو الااتب
                                 

ة السعودية، ةظهار احلا لرأت اهلل ب  خليل الرأ  الندي، رئاسة ةدارة البهوث العلمية واإلفتاء، اململاة العربي  (1)
 .191-141ص – 1م، ج4999 –ه 1242الطبعة الرابعة، 

دراسههات يف اليهوديههة واملسههيهية وأديههان النههد. د.حممههد ضههياء الههرأ  األعظمههي، ماتبههة الرشههد، الريههاض، الطبعههة   (2)
 .122م، ص4919 –ه 1292اخلامسة، 

ة: فريا عمل بإشراف ح ي بطرس، شرهة الاتاب املقدس الدراسي. فريا عمل بإشراف هينيث ل. بارهر، ترمج  (3)
 .279م، ص4914مصر، الطبعة العربية األو ، -ماسي ميديا، القاهرة
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ويف سفر يشوع الاثري م  النصوص اليت تدل على أن هاتب السفر عها  بعهد يشهوع بفهية 
هوضهع األحجهار االثهك   ،منها تارار قول : "ة  هذا اليوم" يف أهثر م  موضع يف السفر ، ويلة

وةحرا  عخان ب  هرمي وتسهمية موضهع حرقه  وادي  ،عشر بعد عبور النهر هشاهد  على العبور
 ها م  النصوص.واري  ،عخور

وم  األدلة على عدم هتابة يشهوع للسهفر اسهتخدام ضهمري الغائهب يف االهب النصهوص الهيت 
وهههأن هاتههب السههفر يصههف يشههوع وال يههدل علههى أن يشههوع يتهههدث عهه   ،تتهههدث عهه  يشههوع

ههى عيبرههِد الههرَّبا أينَّ الههرَّبَّ هيلَّههأي ييُشههنفسهه  مثههل افتتاحيههة السههفر: " ههاني بهيعرههدي ميههورِت ُموسي وعي برههِ  نُههون  ويهي
اِدمي ُموسيى  فال يستساس أن ياون هذا هالم يشوع. ،"خي

 ومهه  داللههة عههدم هتابههة يشههوع للسههفر أنهه  يصههف أالههب األمههاه  بأمسائههها بعههد دخههول بههك
ومهه  املعلههوم أنهه  ل يعههرف هبههذا االسههأ ة   ،هتسههميت  جلبههل يهههو ا باسههأ يهههو ا  ،ةسههرائيل األرض

 بعد دخول بنو ةسرائيل لألرض.
 ،علهههى الهههرب سهههبهان  ووحهههف  بهههالظلأ    الهههدالالت أيضههها  مههها وقهههع يف السهههفر مههه  التجهههر ومههه

وسهجود يشهوع للملهك  ،وسوء أدب يشوع مع الرب يف خطاب  بعد هأمية  ليعة اجليش يف عهاي
هلهها  علنها نصهل   ،واجلرائأ اليت انتهات يف احلهروب املهذهورة يف السهفر ،سجود خضوع وعبادة
 يس م  هتابة نيب م  أنبياء اهلل.لليقني أن هذا السفر ل

، ة  مههوت (1:1يههشسههنة، مهه  مههوت موسههى ) 99يغطههي فههية زمنيههة حههوايل  : زمــن كتابتــه
  .(1)  م تقريبا1979  م ة  1299م  ( أي 91-41: 42يشيشوع )

عاما  م  موت موسى ة  موت أليعازار ب  هرون أي بعد مهوت 91وقيل يشمل تاريت أو 
   .(4)سنوات1يشوع حوايل 

، أرض امليعههههادة  ة   ههههدثنا عهههه  دخههههول الشههههعب  -لههههدى اليهههههود– وهههههي فههههية زمنيههههة هامههههة
مهههة حهههدثت يف خهههالل وأحهههداث السهههفر امله ،املهههرياث علهههى األسهههباش االثهههك عشهههر وتقسهههيأ ههههذا

                                 
 14األسفار التاركية ليوسف رياض ص  (1)

 .17تفسري العهد القدب للقم ، تفسري سفر يشوع لتادرس يعقوب ملطى ص  (2)
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اب يشهههوع اخلتهههامي عههه  خطههه تاألخهههريان  هههدثحههههاحان ، واإل44حههههايل ةسهههنني لغايهههة 1أو7
 .(1)للشعب، مث موت 
ويشهمل موضهوع السهفر  قيها الوعهد  ،الشعب ة  أرض امليعادهو دخول : السفرموضوع 

 والنصرة وامتال  أرض هنعان وتقسيمها ومرياثها. 
قصههة  لههك املاضههي البعيههد  يههة السههفر لقيمتهه  التاركيههة هسههفر يههذهرترجههع أمه :أهميــة الســفر

به  ههارون  أليعهازارت حيث يشمل فية واحدة وثالثون عاما  تبدأ م  موت موسهى النهيب ة  مهو 
 .(4)بعد موت يشوع بست سنوات

سههفر يشههوع أحههد أهههأ  األسههفار التَّاركي ههة والن بوي ههة لههدى اليهههود ، حيههث ميث ههل انتقههال ويعتهه  
اليههههههود مههههه  حيههههههاة الذل هههههة واملهانهههههة والعبودي ههههههة والت شهههههريد ة  حيهههههاة العههههههأ ة والارامهههههة واالسههههههتقالل 

الت طبيههها الفعلهههي لتهقيههها الوعهههد بهههامتال   مسهههتقل ة لليههههود ، وميث هههل، وبنهههاء أول  دولهههة  واالسهههتقرار
أرض امليعاد ، ورسأ سياسة اليهود ع  التَّاريت يف التَّعامل مع املخالف ، و هريقتهأ يف التَّعها ي 

 مع البلدان اليت يفتهو ا ، والتَّعامل مع سا ان تلك املدن .
الدارسههني هههذا السههفر مههع أسههفار موسههى يف الدراسههات العلميههة للعهههد القههدب يضههع بعههض و 

اخلمسهة همامههل لهها، حيههث تسههمى بالسداسههيات أمهها يف التقسههيأ العهه ي فينقسههأ العهههد القههدب 
ة  أسههههفار موسهههههى اخلمسهههههة، وأسهههههفار األنبيهههههاء األولهههههني الهههههذي يفتهههههتح هبهههههذا السهههههفر، مث األنبيهههههاء 

  .(9)املتأخري 
حيهث ميثهل لهأ الغطهاء  ،خاحَّهةهاينة ولسفر يشوع أمهية ه ى لدى اليهود عامة ولدى الص

وسـفر يقهول روجيه  جهارودي:  ،الشرعي والديك ملا يقومون ب  م  جمهازر وةبهادات حها الشهعوب
للمًـــاداة بـــال:رأل  ،يشـــوع تستشـــهد بـــه كثيـــرال ال:اخاميـــة العســـكرية بدولـــة اســـرائيل اليـــوم

                                 
 14األسفار التاركية ليوسف رياض صينظر:   (1)

 1ينظر: دراسة يف سفر يشوع ملاسيموس وحفي ص  (2)

 .11تادرس يعقوب ملطى صلقم  تفسري سفر يشوع ل  (3)
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المقهــورة "ب:ــد والــىي تســتًد اليــه لتًشــر فــي المــدارس ضــرورة ابــادة الشــعوأل  ،المقدســة
 . (1)"السيف

 .(4)وسيأف تفصيل  لك ةن شاء اهلل
سفر يشوع ة  ثالثة أقسام رئيسية يشتمل هل منها على  المقدس يقسم علماء الكتاألو 

  : يلي نقاش فرعية هما
وينطههوي  ههت هههذا  ،انعههانيني وفههتح أراضههيهأعبههور األردن وحماربههة امللههو  ال :القســم األول

  : منهاالقسأ عدة حوادث 
 (1-1:1)ةحهايل تشجيع الرب ليشوع وتوحيت  

، وحديثهه  ة  الشههعب بههأن يسههتعدوا لعبههور األردن حههديث يشههوع ة  عرفههاء الشههعب ليههأمروا
-19: 1) ةحهههايلمنسههي وتعهههدهأ بههاحلرب مههع ةخههوهأ سههبطي رأوبههني وجههاد ونصههف سههبج 

11 ) 

 (4) ةحهايلا وةضافة راحاب لما وعودهما ةرسال اجلاسوسني ة  أرت

 (9،2) ةحهايلعبور األردن 

 ( 19-4: 2) ةحهايل ،، واالحتفال بعيد الفصحيشوع كنت الشعب يف اجللجال

 ( 14-11: 2) ةحهايل ،انقطاع امل  وأهلهأ م  الة األرض

 ( 12-19: 2) ةحهايل ،ظهور رئيس جند الرب ليشوع

 ( 1) ةحهايلسقوش أسوار أرتا 

 ( 7) ةحهايل ،خيانة عخان وهأميتهأ يف عاي

 ( 41-1: 1) ةحهايل ،انتصارهأ على عاي

                                 
مصهر، -"ملهف ةسرائيههههههل" روجيه  جهارودي، ترمجهة: األسهتا  الهدهتور مصهطفى هامهل فهودة، دار الشهرو ، القهاهرة  (1)

 . 11م. ص1119 –ه 1299الطبعة األو ، 
 لسفر يشوع على أخال  اليهود.يف مبهث األثر السليب   (2)
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 ،راءة التههوراة وال هههة واللعنههةلتههوراة علههى احلجههارة وتقههدب الههذبائح وقههابنههاء مههذبح للههرب وهتابههة 
 ( 92-99: 1) ةحهايل

 ( 4، 1: 1) ةحهايل ، الف امللو  على يشوع

 ( 47-9: 1) ةحهايل ،حيلة اجلبعونيني وعهد يشوع معهأ ليسانوا معهأ

، وحماربهههة يشهههوع وجبعهههون لهههأ وا هههأامهأ ونهههأول الههه د علهههيهأ لهههو  حملاربهههة جبعهههون هههالف امل
 (  47-1: 19) ةحهايل ،ووقوف الشمس

 ( 11و 29-41: 19) ةحهايل ،حماربة ملو  آخري  وفتح أراضيهأ

 .)(1)14) ةحهايل  ضرهبأ الشعب شرقي واررب األردن، بيان مفصل ع  امللو  الذي

  .(4)احلروب الروحية والنصرة : وقد يسمون  قسأ
 : القسم الثاني

 : ( ويتضم  هذا القسأ44- 19) اإلحهاحات  ،تقسيأ األرض بني األسباش
 ( 12-19: 12و 11-19) ةحهايل ،ةونصيب هالب ب  يفن عشر سبطا   ثكأنصبة اال

 ( 29-21: 11) ةحهايل ،نصيب يشوع نفس 

 ( 49) ةحهايل ،تعيني مدن امللجأ

 ( 41) ةحهايل ،الوينيقدمتها األسباش لاملدن اليت 

عودة رأوبني وجهاد ونصهف سهبج منسهي ة  أراضهيهأ شهرقي األردن وبنهاء شهب  مهذبح الهرب 
 .(9)(44) ةحهايل ،الشأن األسباش معهأ هبذا ر ساءوحديث 

                                 
 .12-12شريل سفر يشوع األرشيدياهون جنيب جرجس ص  (1)
 .91ص .تادرس يعقوب ملطىلقم  تفسري سفر يشوع ل  (2)
 12ص شريل سفر يشوع األرشيدياهون جنيب جرجس  (3)
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 .(1)تقسيأ األرض أو مدن الالويني ومدن امللجأ : وقد يسمون هذا القسأ
 : ةليها القاتل باخلطأ وهي ثالثةوضعت ليهرب  : ومدن الملجأ

 .قاد  يف جبل نفتايل يف اجلليل -1
 .شايأ يف جبل أفراب -4
 .ح ون يف جبل يهو ا -9

 :الثالثة يف شر  األردن وهيباإلضافة ة  مدن امللجأ 
 .جوالن -1
 .راموث جلعاد -4
 .(4)باحر -9

 : اخلطابات األخرية ليشوع وموت ، وم  مشتمالت هذا القسأ :القسم الثالث
  .(49) ةحهايل ،عبادة الرب علىؤثر ليشوع وتعهد الشعب بالثبات اخلطاب امل

: 42) ةحهايل ،عبادة الرب علىعلى الثبات  خطاب  األخري لأ يف شايأ وتعهدهأ أيضا  
1-41.) 

 .(91-41: 42) ةحهايل ،موت يشوع

 .(94: 42) ةحهايل ،دف  عظام يوسف

 .(9)(99: 42) ةحهايل ،لعازار رئيس الاهنةأموت 
  .(2)وحايا وداعية : يسمون هذا القسأ وقد

                                 
 .91تفسري سفر يشوع للقم  تادرس يعقوب ملطى. ص  (1)
 (.92/ 2. )رشدي البدراويد. .األنبياء والتاريتقص   -أنبياء بك ةسرائيل  (2)

 .11ص .األرشيدياهون جنيب جرجس .شريل سفر يشوع  (3)
 .91للقم  تادرس يعقوب ملطى. ص .تفسري سفر يشوع  (4)
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 ميا  تقسيأ هذا السفر هاآلف: : وباختصار
 دخول األرض. 2-1اإلحهاحات 

 ةبادة األعداء. 14-1اإلحهاحات 

 تقسيأ املرياث. 44-19اإلحهاحات 

 .(1)وداعيان ليشوعخطابان  42-49اإلحهاحات 

 
 

                                 
 (.12-12/ 4. )األسفار التاركية ليوسف رياض  (1)
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 :املقارنة بني سفر يشوع واألسفار األخرى

ملعرفة العالقة بينها وبني  ،وبعد تعريف سفر يشوع  در اإلشارة ة  بقية األسفار باختصار
 ومقارنتها مبا جاء في . ،سفر يشوع

 وهذه نبذة خمتصرة عن أسفار العهد القديم:
  (Geneseسفر التكوين: )

 .(1)"وُدعي هذا السفر "مستودع بذار الاتاب املقدس ،وهو سفر البداءات
ة   -ومههه  مث مُسهههي سهههفر التاهههوي -يقههه  تهههاريت العهههال مههه  تاهههوي  السهههماوات واألرض و  

يف أرض مصههههر، مههههع  -ليعقههههوبوهههههو اسههههأ آخههههر أو لقههههب -اسههههتقرار أوالد يعقههههوب أو ةسههههرائيل 
، وههو الهذي اأهدر -أحهد أبنهاء نهويل-تفصيل يف قص  آدم وحواء ونويل والطوفهان ونسهل سهام 

مجههال فيمهها ةةبههراهيأ وةسههها  ويعقههوب ويوسههف واألسههباش، و  خاحَّههةو  ،منهه  شههعب بههك ةسههرائيل
 .(9)يقع يف مخسني فصال  أو ةحهاحا  و  .(4)عدا  لك

ِء خيليههاي اهللُ السَّههمياوياِت وياأليررضي يف ا" :وقههد بههدأه الااتههب بقولهه  " مث  هههر قصههة آدم عليهه  لربيههدر
 .السالم

 .مث قصة قابني وهابيل ابك آدم
 .مث قصة ةدريس علي  السالم
 .مث قصة نويل علي  السالم

                                 
 .11صم، 4911مطبعة اإلخوة، مصر، الطبعة األو   .وحي الاتاب املقدس ليوسف رياض  (1)

 م،4992مصر، الطبعة الثانيهة، - ضة مصر للطباعة والنشر،القاهرة علي عبدالواحد وايف.. د.األسفار املقدسة  (2)
 .19ص

عة، بريوت، الطبعة الراب-الدارالشامية–دمشا -دار القلأ حس  ظاظا.د. .الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب   (3)
 .12صم، 1111 –ه 1249
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 .مث قصة ةبراهيأ علي  السالم
 .مث قصة لوش علي  السالم

 .مث عاد لقصة ةبراهيأ علي  السالم
  .أجنب يعقوب )ةسرائيل( مث  هر أن ةسها 

 .مث  هر قصة يوسف علي  السالم
 .(1)مث انتهى بذهر موت يعقوب ويوسف و نيج يوسف ووضع  يف تابوت يف مصر

يف اليونانيهههة والالتينيهههة )جنيأيهههأ( أي خلههها أو تاهههوي ، وهبهههذه التسهههمية اسهههأ سهههفر التاهههوي  و 
 .(4)يُعرف يف اليمجة العربية

مهههه  السههههفر نفسهههه  وتعههههك )يف  راشههههيت" وهههههي الالمههههة الع يههههة األو يُههههدعي يف الع يههههة "رب 
 .(9)(البدء(، أما تسميت  "التاوي " فميمجة ع  السبعينية وتعك )األحل( أو )بداية األمور

م  ناحية  قيا الوعهد الهذي قطعه  الهرب إلبهراهيأ يف  وعالقة سفر يشوع بسفر التكوين:
العملههي لههذلك الوعههد الههذي ُقطههع لآلبههاء قبههل مئههات سههفر التاههوي  وهههان سههفر يشههوع هههالتطبيا 

  السنني.

 : سفر اخلروج
 .ويف اليونانية والالتينية )أهسودوس( أي: خروج سفر اخلروج:

 وقد  هر الااتب  رفا  م  قصة موسى علي  السالم وبعض التشريعات.
لههيت و هههر معجههأات موسههى الههدم والضههفادع والبعههوض والههذبان والقمههل واريههها مهه  اآليههات ا

                                 
 –ه 1211، دار اجليهههل، بهههريوت، الطبعهههة األو ، أأهههد حجهههازي السهههقا. د.نقهههد التهههوراة أسهههفار موسهههى اخلمسهههة  (1)

 .21-92ص م،1112

 .92نقد التوراة أسفار موسى اخلمسة ألأد حجازي السقا ص  (2)
 .تفسري العهد القدب للقم  تادرس يعقوب ملطى  (3)
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 .(1)ابتلى اهلل هبا الفراعنة
يعههرض تههاريت بههك ةسههرائيل يف مصههر وقصههة موسههى ورسههالت  وخروجهه  و ( Exode) وياتههب

وتهههاركهأ يف أثنهههاء مرحلهههة التيههه  الهههيت قضهههوها يف  -ومههه  مث مُسهههي سهههفر اخلهههروج-مهههع بهههك ةسهههرائيل 
 قهههال تعههها :حههههراء سهههيناء واسهههتغرقت أربعهههني عامههها ، وههههي الهههيت يشهههري ةليهههها القهههرآن الاهههرب ة  

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )

أي أرض امليعهههاد وههههي: بهههالد هنعهههان الهههيت وعهههدهأ اهلل هبههها،  ،[41]املائههدة:(   ڍڍ
وعانههههب هههههذه القصهههه  يشههههتمل سههههفر اخلههههروج علههههى  ائفههههة مهههه  أحاههههام الشههههريعة اليهوديههههة يف 

   .(4)العبادات واملعامالت والعقوبات وما ة   لك
يف تلهك الفهية  .يلويقع يف أربعني ةحههاحا  تبهدأ باحلهديث عه  اضهطهاد الفراعنهة لبهك ةسهرائ

 .(9)يولد موسى فيهاي هذا السفر قصة مولده ونشأت  و رهات 
ل يعهج الع انيهون لهذا السهفر امس ها، وة ها اعته وه جهأء ا ال يتجهأأ مه  التهوراة هاهل،  تسميته:

فاهانوا يدعونه  "ههوميس سهيك" مبعهىن "الثهاين مه  اخلمسهة"، أي السهفر الثهاين مه  أسهفار موسهى 
مسه  ااخلمسة، وأيض ا "وةله  شهيموت" أي "وههذه أمسهاء"، ومهها أول هلمتهني وردتها يف السهفر. أمها 

الههيت تعههك "اخلههروج". يشههري  Exodusمجههة السههبعينية ويف معظههأ اليمجههات فهههو باليونانيههة يف الي 
(، الههيت تههروي 12-14) خاحَّههة(، 12-1حهههاحات )االسههأ ة  األحههداث الههواردة يف اإلهههذا 

 .(2)خروج شعب بك ةسرائيل م  مصر
يعته  سهفر يشهوع امتهدادا  لقصهة وقضهية اخلهروج حيههث وج: عالقـة سـفر يشـوع بسـفر الخـر 

 ،قدسهة وقهام يشهوع ومه  معه  بالهدخولةسرائيل يف عهد موسى ع  دخهول األرض امل نا  بنو
 فاأ ا سفر يشوع ةهمال لقصة اخلروج على يد جيل آخر اري الذي خرج بداية م  مصر.

                                 
 .21-21التوراة أسفار موسى اخلمسة ألأد حجازي السقا صنقد   (1)
 .12األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (2)
 .12لفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. صا  (3)
 .تفسري العهد القدب للقم  تادرس يعقوب ملطى  (4)
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 : سفر الالويني
والالتينيهههة )لفيتياهههوس( أي: الويهههني نسهههبة ة  أسهههرة  امسههه  يف الع يهههة: )ويقهههرأ( ويف اليونانيهههة

الوي بهههه  يعقههههوب عليهههه  السههههالم والوي ينطهههها يف بعههههض اللغههههات "ليفههههي" يتهههههدث عهههه  شههههريعة 
 .(1)القرابني والنذور والت عات وأحاام عملية هثرية

ويسههههمى أيضهههها  سههههفر األحبههههار، نظههههرا  ألن الشههههرائع والطقههههوس الاهنوتيههههة تشههههغل فيهههه  املاههههان 
 .(4)األول
 (Levitiques فقههد ُشههغل معظمهه  بشههؤون العبههادات و )مهها تعلهها منههها باألضهههية  خاحَّههة

أحهد  Leviوالقرابني واحملرمات م  احليوانات والطيهور. والالويهون ههأ نسهل "الوي" أو "لي هي" 
أبناء يعقوب، ومنهأ موسى وهارون. وهان الالويون سدنة اليال واملشهرفني علهى شهؤون املهذبح 

لقههرابني والقههوامني علههى الشههريعة اليهوديههة. ومهه  مث ُنسههب ةلههيهأ هههذا الاتههاب الههذي واألضهههية وا
 .(9)شغل معظم  مبا يشرفون علي  م  عبادات ومعامالت

 . (2)ويقع هذا السفر يف سبعة وعشري  ةحهاحا  . (2)ويتهدث ع  األعياد املقدسة
جهأء هبهري مه  سهفر ونصوح  تتاامل مهع القسهأ األخهري مه  سهفر اخلهروج الهذي قبله ، ومهع 

 العدد الذي بعده، م  حيث وحدة املوضوع.
 .(1)"ويسمي علماء الشريعة اإلسرائيلية هذا الال املتاامل باسأ "القانون الاهنوف

" أو "فيقههرأ"، الههيت تعههك "ودعهها"، مسههتخدمني Wayyiqraدعههاه اليهههود بالع يههة "ويقههرأ و
، Leueitikonءت عه  اليمجهة السهبعينية الالمة األو  م  السفر أمها دعوته  بهالالويني فجها

                                 
 .21نقد التوراة أسفار موسى اخلمسة ألأد حجازي السقا ص  (1)
 . 12الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا ص  (2)
 .12األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (3)
 .29نقد التوراة أسفار موسى اخلمسة ألأد حجازي السقا ص  (4)
 .12الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (5)
 .12ص الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا.  (6)
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رمبا ألنه  يههتأ بهاألهثر بالاشهف عه  دور الاهنهة والالويهني يف  قهوس الهذبائح وشهرائع التطههري 
واالحتفههال باألعيههاد واالهتمههام بالنههذور، همهها أعلهه  عهه  تاههريس هههرون وبنيهه  الاهنههة، وقههد دعههاه 

 "شريعة الاهنة، هتاب الاهنة، هتاب التقدمات" املشناهاليهود يف 
ةن هههان هههذا السههفر يف االبيتهه  يوضههح خدمههة الاهنههة والالويههني ووسهها تهأ، لانهه  هههو سههفر 

 .(1)اجلماعة هلها
حيهههث يقهههوم   ،مههه  ناحيهههة ةبقهههاء ماانهههة سهههبج الويعالقـــة ســـفر يشـــوع بســـفر الالويـــين: 

وحهاحب قهرار مهع  ا  مستشهار ههان و  ،هبريهأ ألعازار ب  هارون وابن  فينهاس باألعمال الاهنوتية
يشههههوع، وةعطههههاء سههههبج الوي للمههههدن مبسههههارحها الههههيت أعطههههاهأ ةياههههها موسههههى، والقيههههام بأعمههههال 

فقام يشوع بتطبيها  ،دب الاهنة حاملي تابوت العهد، وةقامة األعيادالاهنوت هبناء املذابح وتق
 .عملي ملا جاء يف سفر الالويني

 سفر العدد:
 ( أي: عدد.يونانية والالتينية )نومري( ويف الامس  يف الع ية ) مبدبر

ويههذهر الااتههب أوالد يعقههوب عليهه  السههالم وأوالد أوالدهههأ ة  زمهه  وجههود بههك ةسههرائيل يف 
 .(4)، مث يذهر بعض التشريعات العمليةسيناء

( فقههههد ُشههههغل معظمهههه  بإحصههههائيات عهههه  قبائههههل بههههك ةسههههرائيل Nombres)وسههههفر العههههدد 
وبأحاهام  -وم  مث مُسهي سهفر العهدد  -وجيوشهأ وأموالأ وهثري  ا ميا  احصا ه م  شؤو أ 

 .(9)تتعلا بطائفة م  العبادات واملعامالت
 األولحهاحني ليمجة السبعيني ة، وهي تناسب اإلع  اجاءت تسمية هذا السفر "العدد" و

حيههث ورد يف هههل منهمهها ةحصههاء للشههعب. اإلحصههاء األول مت يف سههيناء يف  العشههري و  السههادسو 
(. 41عهد عام ها يف سههول مهوآب ) 91(، والثهاين بعهد حهوايل 1عهد السنة الثانية م  خروجهأ )

                                 
 .تفسري العهد القدب للقم  تادرس يعقوب ملطى  (1)
 .21نقد التوراة أسفار موسى اخلمسة ألأد حجازي السقا ص  (2)
 .12األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (3)
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لا  هذه التسمية جعلت الاثريي  يهملون دراسة ههذا السهفر ظن ها مهنهأ أنه  جمهرد سهفر ةحصهاء 
أي "يف ال ي هة"،  Bemidbarالنسخة الع ي ة فجاء فيها اسأ هذا السهفر مبهدبار  للشعب. أما

، تعههه ان يف أهثهههر دقهههة عمههها حهههواه السهههفر، حههههايل األولاإلومهههها الالمتهههان الرابعهههة واخلامسهههة يف 
 .(1)باون  سفر رحالت الشعب يف ال ي ة

. وهو ستة وثالثون ةحهاحا  ومُسي هبهذا االسهأ له وز ظهاهرة التعهداد الهدقيا خهالل نصوحه 
 .(4)ها األحاام الشرعيةويف هذا السفر رجوع ة  سرد قصة مسرية موسى وقوم ، تتخلل

عالقتهه  بهه  مهه  ناحيههة تنظههيأ اجلههيش وةعطههاء األسههباش عالقــة ســفر يشــوع بســفر العــدد: 
فبينهمهها ارتبههاش قههوي  ،يا العشههر الههيت وردت يف سههفر العههددأنصههبتهأ مهه  األرض، والعمههل بالوحهها

 م  ناحية التنظري والتطبيا.

  Deuteronomyسفر التثنية: 
، ههههد بهههرب( أي: ههههذا ههههو الاهههالم) أيضههها   يف الع يهههة ىسهههموي. (9)"امسههه  بهههالع ي "الالمهههاتو 

، وفيه  تشهريعات ل ويسهمى أيضها  سهفر تثنيهة االشهياع (وامس  يف اليونانية والالتينية )دوييونوميوم
حههلى اهلل عليهه  تههذهر يف األسههفار السههابقة وتشههريعات سههبا  هرههها وفيهه  نبههوءات عهه  النههيب حممههد 

 .(2)وسلأ
بههاحلروب والسياسههة وشههؤون االقتصههاد  احَّههةبأحاههام الشههريعة اليهوديههة اخلقههد مشههل معظمهه  و 

 .ت والعقوبات والعبادات وهلأ جراواملعامال
وأُمهههر بتبليغهههها ة  بهههك ومُسهههي "التثنيهههة" ألنههه  يعيهههد  ههههر التعهههاليأ الهههيت تلقاهههها موسهههى مههه  ربههه  

 .(2)ةسرائيل
                                 

 .تفسري العهد القدب للقم  تادرس يعقوب ملطى  (1)
  .11-12الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (2)
 .11وحي الاتاب املقدس ليوسف رياض ص  (3)

 .22ص نقد التوراة أسفار موسى اخلمسة ألأد حجازي السقا  (4)
 .12. صاألسفار املقدسة لعلي وايف  (5)
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رارها على بك ةسرائيل مرة ثانية ويسمى هذلك سفر "تثنية االشياع" أي ةعادة الشريعة وتا
. لنقههههب وجنههههوب األردن يف حهههههراء مههههؤابعنههههد خههههروجهأ مهههه  سههههيناء، ووحههههولأ ة  سهههههول ا

وهههذا السههفر ينهههي التههوراة . وبههالطبع هههان هنهها  نسههت لههبعض تعههاليأ الشههريعة األو  عنههد تثنيتههها
 .(1)ودفن وينتهي مبوت موسى  ويقع يف أربعة وثالثون ةحهاحا ، املنسوبة ملوسى،

سفر التثنية هو جمموعة أحاديث وداعية قدمها موسى النيب أول قائد لشعب اهلل الذي هان 
عام ا قُبيل انتقال  مه  ههذا العهال. قهدمها للجيهل اجلديهد الهذي ُولهد يف ال يهة، وحهار  149عمره 

 علههى وشههك الههدخول ة  أرض املوعههد  ههت قيههادة يشههوع بهه  نههون. قههدمها بههوحي الههرويل القههدس،
 لاي تاون وحية اهلل هي قائدهأ وناموسهأ يف األرض اجلديدة.

جهههاء اسهههأ السهههفر يف أالهههب اللغهههات احلديثهههة مشهههتق ا عههه  الالمتهههني اليونهههانيتني أو ميمجهههة و 
ومعناها "نهاموس"، لهذلك  nomion"، ومعناها "اثنان" أو "الثاين Deuteroعنهما، ومها 

 .(4)""تثنية ويف العربية Deuteronomyيدعى يف اإلجنليأية 

 عالقة سفر يشوع بسفر التثنية:
سفر يشوع امتدادا  لسفر التثنية، حيث هانت بداية سفر يشوع بالواو ههالعطف علهى  اأ ه

السهههفر الهههذي قبلههه ، وسهههفر يشهههوع يعتههه  تطبيقههها  عمليههها  للشهههرائع والتعليمهههات الهههيت وردت يف سهههفر 
التثنية وعلى رأسها الوحايا العشر، وههان يف اإلحههايل األول مه  سهفر يشهوع أمهر الهرب ليشهوع 

موسههى والعمهههل هبهها وترديهههدها يف هههل وقهههت، وقههد عمهههل يشههوع بالوحهههية وحهههرص بامتثههال شهههريعة 
عليها ونفذ تعاليمها عمليا  حسب مها ورد يف سهفر يشهوع وأعهاد هتابتهها وترديهدها علهى الشهعب 

بسهفر التثنيهة ومها فيه  مه  شهرائع  لالهتمهاموهان يف سهفر يشهوع  فيهأ هبهري  يف أهثر م  مناسبة.
يف  وههههذلك مههها ،باالمتثهههال ملههها يف سهههفر التثنيهههة مههه  أوامهههر وشهههرائعوربهههج النصهههر وامهههتال  األرض 

 األسفار اليت قبل .
 

                                 
 . 11ينظر: الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (1)
 .تفسري العهد القدب للقم  تادرس يعقوب ملطى  (2)
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، وههي اثنها عشهر سهفرا  تعهرض لتهاريت بهك ةسهرائيل يسهمى باألسهفار التاركيهة :القسم الثـاني
بعههههد اسههههتيالئهأ علههههى بههههالد الانعههههانيني وبعههههد اسههههتقرارهأ يف فلسههههطني، وتفصههههل تههههاريت قضههههاهأ 

  .(1)أيامهأ واحلوادث البارزة يف شؤو أوملوههأ وملوههأ و 

 : يشوع باإلضافة لألسفار اآلتية هي: سفر التارخييةاألسفار و
  : Jugesسفر القضاة: 

 . (4)هأ الذي  تولوا شؤون احلاأ بعد استيالء بك ةسرائيل على بالد هنعان
والههدينيني حههاولوا القضههاة هههأ سلسههلة مهه  الأعمههاء العسههاريني : يقههول الههدهتور حسهه  ظاظهها

على مدى أهثر م  قهرنني مه  الأمهان أن مينعهوا ا تمهع العه ي مه  االنهأال  يف الفجهور والافهر، 
 .(9)ضوأن يواحلوا ةعداده ةعدادا  قتاليا  لالستقرار بالقوة يف هذه األر 

أههور  عثنئيل أخو هالب ب  يفن  األحغر. الثاين: : األول:والقضاة عددهأ ثالثة عشر وهأ
 جدعون ب  يوآ . السهادس: مشجر. الرابع: دبورة وساعدها بارا . اخلامس: جريا. الثالث: ب 

 أبيمالك ب  جدعون. السابع: تولع. الثام : يهائري اجللعهادي. التاسهع: يفتهايل اجللعهادي العاشهر:
مششهههون بههه   ةيلهههون الأبلهههوين. الثهههاين عشهههر: عههه ون بههه  هليهههل. األخهههري: أبصهههان. احلهههادي عشهههر:

 .(2)السفر على واحد وعشري  ةحهاحا  وتتوي هذا  .(2)منويل

 : Ruth سفر راعوث:
وههههي فتهههاة موآبيهههة  ،راعهههوث اسهههأ مهههوآرب معنهههاه "مجيلهههة" .(1)د مههه  جههههة أبيههه ههههي جهههدة داو 

                                 
 .12األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (1)

 .12األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (2)
 . 92الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (3)
حااية العهد القدب لسمري عأيأ ميخائيهل. هنيسهة مهار مهرقس مبصهر اجلديهدة، مطبعهة دار نوبهار، الطبعهة األو ،   (4)

 . 21-24م، ص4991
 .92ار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. صالف  (5)

 .12. صاألسفار املقدسة لعلي وايف  (6)

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
023 

وحارت مه  سلسهلة  ،مع أبيها وشعبها ولصقت ببك ةسرائيل وتأوجت م  سبج يهو ا تهاجر 
 ويقال: أ ا جدت . ،نسب داود

أمرها أن اليهود ال تقبل شخصها  أن ياهون يهوديها  ةال ة ا ههان أبهوه يهوديها  وأمه  والغريب يف 
ةال أنهه  مسُاههي  ،يهوديههة مهه  أبههوي  يهههوديني. وهههذا السههفر ميهههد الطريهها للههدخول يف قصهه  امللههو 

 .(1)باسأ راعوث املرأة املوآبية أل ا قدمت تضهية هبرية النضمامها ة  الشعب اليهودي
، حهههني جلهههأ أرض ةسهههرائيلحيهههث حهههدثت القصهههة يف زمههه  القضهههاة يف فهههية جماعهههة عظيمهههة يف 

 -فههية مهه  الههأم  ، وهنهها  مههات بعههدأرض مههوآبمهه  بيههت حلههأ هههو وامرأتهه  وابنههاه ة   أليمالههك
يف خالل عشهر سهنوات أخهرى  موآب دد بالضبج، مث مات أبناه بعد ما تأوجا بامرأتني م   ل

وراعهههوث. مث قهههررت "نعمههى" العهههودة ة  أرض يهههو ا، ورافقهمههها هنتاهههها يف  عرفههةوترههها أرملتيهمههها 
لنعمى يف رحلة العودة ة  بيهت  مالزمة، وظلت راعوث عرفةالطريا ة  أرض يهو ا، مث رجعت 

  .(4)حلأ
وينتههي بأ ها  ،ويهذهر أيضها  خلوهها مهع بعهض الرجهال ،والسفر يهذهرها باهل ةجهالل وتعظهيأ

وولههدت  فههال   ،وأحههد أسههالف ملههو  يهههو ا ،و اتأوجههت بعههد  لههك مهه  بههوعأ وهههو مهه  نسههل يههه
 .(9)هما يذهر سفر راعوث يف الفقرات األخرية  ،مسُاي عوبيد وهو جد داود نيب اهلل

وههو  اري معروف على وج  اليقني، واألرجح أن  حموئيل الهذي هتهب سهفر القضهاة. وهاتب 
الفشهل( وسهفر حهموئيل )حيهث أقهام اهلل داود بالنعمهة( فإنه  يعته  حلقهة يقع بني سهفر القضهاة )

 .(2)فية حساسة وهامة يف تاريت الشعبوحل مجيلة تغطي 
                                 

الطبعههة  ،الريههاض ،ماتبههة الرشههد ،دراسههات يف اليهوديههة واملسههيهية وأديههان النههد. د.حممههد ضههياء الههرأ  األعظمههي  (1)
 .122ص ،م4919 –ه 1292 ،اخلامسة

 .919قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
الطبعههة  ،الريههاض ،ماتبههة الرشههد ،دراسههات يف اليهوديههة واملسههيهية وأديههان النههد. د.حممههد ضههياء الههرأ  األعظمههي  (3)

 .121ص ،م4919 –ه 1292 ،اخلامسة
-111ص 4م، ج4919األسههفار التاركيههة ليوسههف ريههاض، دار اإلخههوة للنشههر، مصههر، الطبعههة الثانيههة، ينظههر:   (4)

114 . 
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  سفر صموئيل األول:
هههو أحههد أنبيههائهأ وآخههر قضههاهأ وهههو الههذي عههني لههأ أول ملههوههأ، وقههد وردت قصههت  يف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )ال تعها : قه مه  سهورة البقهرة 421 - 421 آيهات القرآن الارب يف

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

، ووردت بعههههههد  لههههههك قصههههههة أول ملههههههك مهههههه  [421]البقههههههرة: (ڈ ڈ ژ ژ
 .(1)سفرانوهو عبارة ع   –م  سورة البقرة  421 - 421ملوههأ يف آيات 
النبههوة يف بههك ةسههرائيل يف التبلههور بشههال واضههح همهها تتهههدد حههفات النههيب يف وبهه  تبههدأ فاههرة 

 . مفهومهأ، وهي حفات زعامة سياسية ودينية

وسههفر حههموئيل ينقسههأ ة  جههأأي ، أولمهها يههروي انتقههال حههموئيل حههفة القاضههي ة  حههفة 
يار شا ول النيب، ونضال  م  أجل توحيد هلمة الع يني باافة أسبا هأ  ت تاج واحد، مث اخت

 لياهون ملاهها  وانتهههاء أمهر هههذا امللههك باالنتهههار علهى أثههر موقعههة حربيهة فاشههلة ضههد الفلسههطينيني.

 .(4)وتتوي على واحد وثالثني ةحهاحا  
حّت بداية اإلحههايل اخلهامس والعشهري  مه  السهفر األول،  السفر حموئيل هتب ح أناملرج  

 .سفر األول، وهل السفر الثاينمث أهمل هل م  ناثان النيب وجاد الرائي بقية ال
 .وحموئيل هو آخر القضاة، وأول األنبياء، هما أن  هو الذي مسح أول ملاني على ةسرائيل

يعتهه  هههذا السههفر قنطههرة مهه  أيههام القضههاة ة  أيههام امللههو . وسههفر حههموئيل األول يبههدأ بههذهر 
 )مها شاول ب  قهيس آخر قاضيني )مها عايل الااه  وحموئيل الالوي( وُكتأ بذهر أول ملاني

 .(البنياميك الذي هان م  اختيار الشعب، وداود ب  يسى البيتلهمي
                                 

 .12. صوايف األسفار املقدسة لعلي  (1)
 .91-92واره ومذاهب  حلس  ظاظا. صينظر: الفار الديك اليهودي أ   (2)
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-وسهفر حههموئيل األول والثهاين مههها حسههب األحهل العهه ي سههفر واحهد. والسههفران يسههميان 
ميان سههفرا وسههفرا امللههو  األول والثههاين يسهه ،سههفرا امللههو  األول والثههاين -حسههب اليمجههة السههبعينية

 . (1) .م. تقريبا  1999 .م. حّت 1119ة يغطي الفية م  سنو  .الث والرابعامللو  الث

  صموئيل الثاني: سفر
 .(4)يروي جهود  لك النيب يف تولية داود العر ، وما هان م  استيالء داود على أورشليأ

يبههني اسههتقرار األوضههاع،  ههت حاههأ امللههك املعههني مهه  اهلل، داود، وتأسههيس أورشههليأ لتاههون 
للهاههأ، واسههيجاع التههابوت ة  أورشههليأ اسههتعدادا  لبنههاء بيههت الههرب، لتاههون أورشههليأ هههي مقههرا  

 .السياسية فقج، بل الدينية أيضا   العاحمة، ال
حيهث ملهك سهبع سهنني ة ملك داود على يههو ا يف حه ون )سنة م  بداي 29يغطي حوايل 
 . (9) .م119 .م. حّت 1999سنة يف أورشليأ( أي م  حوايل  99يف ح ون، مث 

وينتههي سههفر حههموئيل الثهاين باحلههديث عهه  شههيخوخة داود، وتفاهريه يف تعيههني ابنهه  سههليمان 
 .(2)وتتوي على أربعة وعشري  ةحهاحا   .ملاا  بعده

 سفر امللوك األول:
. ولاه  السهفر األول وأولهأ  هالوت. مث داوود وسهليمان هأ الذي  تولوا احلاأ بعد القضهاة
 .(2)سفرانوهو عبارة ع   –م  سفرا امللو  يبدأ بتاريت سليمان 

، خصصهههت األحهههد عشهههر األو  منهههها لهههذهر  لاهههة عشهههري  ةحههههاحا  تتهههوي علهههى اثنهههني و 
 .سليمان، وبنائ  اليال، مث وفات 

                                 
 .141-147ص –4ينظر: األسفار التاركية. يوسف رياض. ج  (1)

 .91الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (2)
 .111ص –4ينظر: األسفار التاركية. يوسف رياض. ج  (3)
 .91يك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. صالفار الد  (4)
 . 12األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (5)
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ا ن بعهد موته ، وانقسهامهوابتداء م  اإلحهايل الثاين عشر يتهدث ع  تصدع  لاهة سهليما
، وجيلهههس علهههى عرشهههها رحبعهههام بههه  و ا يف اجلنهههوب، وعاحهههمتها أورشهههليأ:  لاهههة يههههة  قسهههمني
و لاههة ةسههرائيل يف الشههمال، وعاحههمتها السهامرة، يف نههابلس، وقههد جلههس علههى العههر   سهليمان.

فيههها ضههابج يهههودي متمههرد علههى سههليمان، هههان قههد هههرب منهه  وجلههأ ة  مصههر، امسهه  يربعههام بهه  
 .(1)نباش

أنههه  ُهتهههب زمهههان السهههيب، ويعتقهههد الهههبعض أن ةرميههها النهههيب ههههو الااتهههب لههه ، مسهههتعينا  املهههرجح 
 .(41 : 41أخبار )توفرة لدي  باملصادر التاركية اليت هانت م

، فمهع أنه  يتههدث عه  تأسهيس اململاهة يف عظمتهها، لاه  يُظهر هذا السفر فشل اإلنسهان
، ُعههد به  ملسهؤولية اإلنسهان شهيءاهل سرعان ما نقرأ في  ع  الفشل املريع الذي وحلت ةلي ، ه

، ويههذهر ةرسههال أعظههأ نبيههني مههها ةيليهها وأليشههع اة اهلل يف تعاملهه  مههع شههعب  زعمههواويههذهر  ههول أنهه
لريجعهههها الشههههعب وسههههفري امللههههو  األول والثههههاين متشههههاهبني مههههع سههههفري األخبههههار فسههههفري امللههههو  

 .ية ةليةتتهدث ع  التاريت بنظرة نبوية بشرية وسفري األخبار بنظرة ههنوت
ان حّت سيب  لاهة سنة م  بداية حاأ سليم299ويغطي سفري امللو  فية تاركية حوايل 

 .م. تقريبهههها  والسههههفر األول يغطههههي فههههية حههههوايل 219 .م. ة  179. أي مهههه  يهههههو ا ة  بابههههل
 .ة، وباقي الفية يف السفر الثاينسن 149

امللهو  مه  بدايهة حاهأ سهليمان وسفرا امللو  تتهدث ع  تاريت  لاة ةسرائيل  ت حاأ 
 نصههر نبوخههذعليهه  السههالم وانقسههامها بعههده ة   لاتههني ويسههتمر يف سههرد امللههو  حههّت ُكههتأ مبلههك 

 .(4)وخراب أورشليأ على يد الالدانيني وحر  اليال ورريب 

  سفر امللوك الثاني:
سيب األسباش  في ، و الربيتهدث ع  مقدار وثنية  لايت ةسرائيل ويهو ا وبعد ملوهها ع  

 .، وسيب الشعب بعد  لكالعشرة ة  أشور
                                 

 .97- 91الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (1)
 .424-421ص -4ينظر: األسفار التاركية. يوسف رياض. ج  (2)
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 .م. حّت السهيب 122، م  وقت عصيان موآب حوايل سنة999ويغطي فية زمنية حوايل 
 .(1)ةحهاحا   مخسة وعشري  تتوي امللو  الثاين علىو  .م. 211البابلي حوايل 

  : Croniquesسفر أخبار األيام األول: 
رة النسههل مهه  آدم تعههرض اإلحهههاحات التسههعة األو  مهه  السههفر األول لشههج .سههفرانوهههي 

حهههاحات التسههعة لتههاريت داوود. وتعههرض اإل. ومهها بقههي مهه  هههذا السههفر يعههرض ة  بههك ةسههرائيل
حهههاحات هههذا السههفر يعههرض للتههاريت ة مهه  السههفر الثههاين لتههاريت سههليمان. ومهها بقههي مهه  األو 

 .(4)السياسي لبك ةسرائيل بعد سليمان
وهو تلخي  للوقهائع التاركيهة الهواردة يف الاتهاب املقهدس منهذ بهدء اخلليقهة ة  عهودة اليههود 

 .(9)ينتهي بتويل سليمان امللك، وتتوي تسعة وعشري  ةحهاحا   م  السيب البابلي.
، لألمهيهة املعطهاة لالويهني، وهنها  السيب ويُعتقد أن هاتبه  ههو عهأرا الشواهد تثبت هتابت  بعد

 .سلوب بني سفري األخبار وسفر عأراهبري يف األ  تشاب 
سههفر تههاركي، يتهههدث عهه  تههاريت سههبا لغههريه أن تناولهه ، حيههث يتاههرر هثههري  هها ورد يف وهههو 

 أسفار حموئيل وامللو .
ويظهههر الطههابع الاهنهههوف والنعمههة جليهههة يف هههذا السههفر. ويتغاضهههى عهه  هثهههري مهه  تقصهههريات 

 لى اخلري الذي جاء م  عند اهلل. وفشل ظهر هبا بعض رجال اهلل، ويرهأ ع
نوبيههة وينظههر للملاههة اجل واهههتأ بتسههجيل سالسههل األنسههاب ألنهه  ُسههجال بعههد السههيب البههابلي.

يغطهههي حقبهههة تاركيهههة   .م. و 229ويُهههرجح أنههه  هتهههب حهههوايل عهههام  .)بيهههت داود( ويههههتأ بالياهههل
 .هبرية، م  آدم

سههنة. 29نسههب داود واطههى فههية ملههك داود أههو  خاحَّههةو ههدث بإسهههاب عهه  األنسههاب و 

                                 
 . 419ص -4األسفار التاركية. يوسف رياض. جينظر:   (1)
 . 12األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (2)
 .27الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (3)
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 .فاأن  يعلأ الشعب العائد م  السيب بتارك  ونسب 
يب فههههو وسهههفرا األخبهههار مهههها يف األحهههل هتهههاب واحهههد يبهههدأ مههه  آدم وُكهههتأ بهههالرجوع مههه  السههه

 .(1)يشمل هل قصة العهد القدب

  سفر أخبار األيام الثاني:
حّت سهيب يههو ا ة  بابهل وههدم الياهل، ويف آخهر  يبدأ مبلك سليمان وبناء اليال ويستمر

السههفر يتهههدث عهه  أمههر هههور  الفارسههي برجههوع مهه  يريههد مهه  الشههعب ة  أورشههليأ لاههي يبههك 
 .سنة229هو يشغل فية زمنية حوايل اليال ف

هههأ ة  سهههفري  عنهههدما تهههرجأ ة  اللغهههة  وههههان مهههع سهههفر أخبهههار األيهههام األول هتهههاب واحهههد ُقسا
 .(4)لا  حجم ، فهو امتدادا  للسفر األول اليونانية، نظرا  

 : Esdras سفر عزرا:
. مهههه  يرجهههع ةليههه  الفضههههل يف ةعهههادة  ائفهههة مههه  بههههك ةسهههرائيل يف القهههرن اخلهههامس  .معهههأرا: 

عههض معاملههها وجههدد بنههاء ، وقههد حههرر الديانههة اليهوديههة وأعههاد ةليههها بمنفههاهأ يف بابههل ة  أو هها أ
. ونهال منألهة هبهرية يف نفهوس بهك هثهري مه  أسهفار العههد القهدبريهر  . وةليه  ينسهب  بيت املقدس

، وة  ههههذا يشهههري القهههرآن الاهههرب ة  يقهههول د اعتقهههدت بعهههض فهههرقهأ أنههه  ابههه  اهللةسهههرائيل حهههّت لقههه
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )تعهههههههههههههههههههههههههههههههها : 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .(9)[99]التوبة:(   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
عهد القدب، لذا يسمى عأرا الااتب، ولا  شههرت  : الذي ينسب ةلي  مجيع نصوص العأرا

يونية يف فلسهطني، يعاونه  قامت على قيادت  لليهود يف العودة م  السيب البهابلي إلقامهة دولهة حهه

                                 
 .927-922ص -4ينظر: األسفار التاركية. يوسف رياض. ج  (1)
 .911ص -4ينظر: األسفار التاركية. يوسف رياض. ج  (2)
 .12. صاألسفار املقدسة لعلي وايف  (3)
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 .(1)ويتناول بقية هذا التلخي  ة  عهد قور ، وتتوي ستة وعشري  ةحهاحا   .زروبابل
ألعههازار بهه  هههارون، وهههو هههاه ،  ، فهههو مهه  نسههلهههو هاتههب السههفر عههأرا نفسهه  األرجههح أن

  تهاريت مجاعهة الهراجعني مه  عه أسهفار عهأرا وأميها وأسهتريتتههدث  وهاتب مهاهر يف شهريعة اهلل.
 .السيب

وبعهد   .م. فعاد زربابهل لاهي يعيهد بنهاء الياهل يف أورشهليأ291هان قرار هور  أو عام 
الثانيههة مهه  الههراجعني مهه  ة  .م. ومعهه  الدفعهه221أههو سههتني سههنة رجههع عههأرا الااتههب أههو عههام 

 .السيب
ع  عودة زر بابل لبناء اليال وعودة عأرا الااه  ومهمت  ةحداث النهضة  السفر يتهدث
 .(4)الشعب العائد م  السيبالروحية بني 

  : Nehemie سفر حنميا:
 .(9)ساعد عأرا يف ةعادة تشييد فلسطني وحصل م  ملك الفرس على موافقت  على  لك

، ة  فلسههطني إلقامههة أسههوار أورشههليأوأميهها نههيب انضههأ لعههأرا، وجههاء بعههده بههاثنيت عشههرة سههنة 
 .(2)وةعادة بناء اليال

النسهل امللاهي وال النسهل الذي يعأي  يهوه" ول يا  م  هو أميا ب  حاليا ومعناه "هاتب  
 يعت  آخر األسفار التاركية يف العهد القدب.و  .الاهنوف

سههجلة يف هههذا السههفر بههدأت بعههد حههوايل ثالثههني سههنة مهه  تلههك الههيت  ُهههرت يف واحلههوادث امل
عمهل واجلههاد. وههان أميها رجهال  وهو سفر ال .عأراسفر أستري، وبعد ثالثة عشر سنة م  رجوع 

 . راز فريد وشجاع ورجل حالة  م

                                 
 . 27الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (1)
 .229-221ص -4ينظر: األسفار التاركية. يوسف رياض. ج  (2)
 .12. صاألسفار املقدسة لعلي وايف  (3)
 . 27الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (4)
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سهنة. فههو يغطهي 14 .م. بعد وحل عهأرا بنههو 222وحل أميا ة  أورشليأ حوايل عام 
ويهتأ هذا السفر ببناء مدينة أورشليأ وةقامهة   .م.299، وُهتب السفر أو عام سنة19يل حوا

 .(1)سورها وأبواهبا

 :Esther سفر أستري:
، وأحبطههت مههؤامرة Assuerusيهوديههة هانههت زوجههة ألحههد ملههو  الفههرس وهههو أخشرشههيش 

عليه  وعلهى أعوانه  اء . وعملهت علهى القضها أحد وزراء هذا امللك ضد اليهود، وامس  هامهانرهدب  
لك تسهههمى القصهههة قصهههة أسهههتري . ولهههذن  لهههك مبسهههاعدة يههههودي امسههه  مردخهههاي، وههههايف املهههؤامرة
 .(4)ومردخاي

ة حصههلت علههى وعههد مهه  ةم ا ههور فههارس بالقضههاء علههى وهههي نبي هه: وقههال حسهه  ظاظهها عنههها
 .(9)أعداء اليهود يف  لات 

ولاه   .متامها  مه  اسهأ اجلاللهة "اهلل"هو السفر الوحيد الذي كلو  .يُعتقد أن هاتب  مردخاي
 ياثر في  بذهر سلطان اهلل وعنايت  الفائقة.

واسههتغر  فههية زمنيههة أههو عشههر  .عظيمههة وينتهههي مبقتههل متغطههرس شههرير ويبههدأ السههفر بوليمههة
  .م. 271 .م. وقد أحبهت أستري ملاة أو عام 272ة   219سنني م  أو 

 .(2)م  السيبوال الشعب الذي ل يرجع ويتهدث ع  أح
، وهههههي أناشههههيد ومههههواعمح فار األناشههههيد أو األسههههفار الشههههعريةيسههههمى أسهههه :الثالــــثوالقســــم 

 وهي: .(2)، وعددها مخسة أسفارتأليفا  شعريا  يف أساليب بليغة معظمها ديك مؤلفة

                                 
 .274-271ص -4ينظر: األسفار التاركية. يوسف رياض. ج  (1)
 .12. صاألسفار املقدسة لعلي وايف  (2)
 .27الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (3)
 .299-211ص -4ينظر: األسفار التاركية. يوسف رياض. ج  (4)
 . 12األسفار املقدسة لعلي عبدالواحد وايف. ص  (5)
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  : Job سفر أيوب:
ولهيس  -أخهو يعقهوب التهوأم-سفر أن أيوب حاحب  م  بك عيسهو يبدو م  عبارات هذا ال

ة علهههى أن نصههه  األحهههلي  أدلهههة هثهههري  هنههها و  .(1)مههه  بهههك ةسهههرائيل، وههههو أيهههوب املهههذهور يف القهههرآن
 .(4)عربيا   هان

وقيهل اهريهأ . (9)ُتتمل أن ياهون أيهوب ويهرى الهبعض أنه  موسهى أو سهليمان أو أليههو الااتب:
 .(2)املقدس ويعتقد البعض أن  أقدم أسفار الاتاب. (2)ري يهوديةافهو ماتوب بصبغة لغوية قدمية 

هامهة وتوضهيح سهيادة اهلل  وفي   ريل مسائل ةلية .سفار الشعرية يف التوراة الع يةهو أول األ
، وحه ه، مث يههذهر ل الغهىن ة  الفقهر، وشههدة معاناته ، ويهذهر قصهة أيههوب وانتقاله  مه  حههااملطلقهة

رجهوع أيهوب و  نقاش  مع ثالثة م  أحهاب  وخواح ، بأسلوب احلاماء مث تدخل أليهو البهوزي،
 .(1) .م. تقريبا  1199 .م. حّت 4999ي ويغطي فية زمنية بني عام .للصواب

 .(7)وعا  أيوب أهثر م  مائة عام
 .(8)() الزبور Psaumesمزامري داوود  سفر املزامري:

، وقصههائد يف وحههلوات، وتسههابيح ةيَّههظعرية الع يههة. ويتضههم  أشههعارا  وعيعههد حهها هنههأ الشههاو 
 .(1)اإلميان واريها

                                 
 . 12األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (1)
 .21أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص الديك اليهوديالفار   (2)
التفسههري التطبيقههي للاتههاب املقههدس. فريههها عمههل بإشههراف د. بههروس بهههارتون و د.هينيههث هههانتأر، الطبعههة العربيهههة   (3)

 .1972م، ص4911بإشراف وليأ وهبة و ح ي بطرس، شرهة ماسي ميديا، مصر، الطبعة العربية الثانية، 
الدراسي، فريا عمل بإشراف هينيث ل. بارهر، ترمجة: فريا عمل بإشراف ح ي بطرس، شرهة  الاتاب املقدس  (4)

 .1112م، ص4914مصر، الطبعة العربية األو ، -ماسي ميديا، القاهرة
 .1972التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص  (5)
 .1972ينظر: التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص  (6)
 .1112الدراسي. ص الاتاب املقدس  (7)
 .12. صاألسفار املقدسة لعلي وايف  (8)
 .21الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (9)
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مأمورا ، وأبناء قوريل تسعة مهأامري، وهتهب سهليمان 14مأمورا ، وهتب آساف  97هتب داود 
مأمهورا  21وهنها  مأموري ، وهتب هل م  هيمان )مع أبناء قوريل( وايثان وموسى مأمورا  واحهدا ، 

 .(1)ال يُذهر هاتبها
ومخسهههون  ،ثالثهههة وسهههبعني منهههها فقهههج تنسهههب ة  داود ، مأمهههورا  نيوتتهههوي علهههى مائهههة ومخسههه

 .(4)البقية ترجع ة  مؤلفني خمتلفنيجمهولة املؤلف، و 
مث أُ لهها املعهىن علههى جمموعهة مه  األاههاين الهيت تُغههىن  ،: ُقصهد هبهها أحهال  اآلالت الوتريهةاملهأامري

جمموعهههههة ماونهههههة مههههه  جمموعهههههات متثهههههل املرحلهههههة اخلتاميهههههة لعمليهههههة وههههههي  ،مبصهههههاحبة تلهههههك اآلالت
  .ح هللاستغرقت قرونا . وهي أااين تسبي

ةال حلههول  ، ول يطلهها عليههها )املههأامري(ا النهائيههة يف فههية مهها بعههد السههيبوقههد وضههعت بصههوره
 .م. والسيب البابلي 1229، وهتبت يف فية  ويلة ما بني زم  موسى أو القرن امليالدي األول

 .(9) .م211

 .Proverbes (4)أمثال سليمان  سفر األمثال:

عنههاوي  العهههد القههدب علهههى اإل ههال ، ة  يشههغل هههذا العنهههوان وهههو تمههل عنوانهها  هههو أ هههول 
 .(2)ات الست األو  م  اإلحهايل األولاآلي

، وينسههب الفصههل الثالثههون ة  أجههور بهه  متقيههة وللملههك البيههة هههذا السههفرهتههب سههليمان ا
  .ملوئيل تنسب بعض الفصول األخرية

يف بدايهة ملاه  ومجهع معظمه  يف القهرن العاشهر قبهل  ومجع معظأ هذه األمثال هتب سليمان
  .م.111 - 712تقريبا  بني عامي  امليالد

                                 
 .1199التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص  (1)
 .21الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (2)
 .1199لتفسري التطبيقي للاتاب املقدس. صا . و1421ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (3)
 .12. صاألسفار املقدسة لعلي وايف  (4)
 .29الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (5)
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ة عهه   ريهها والسههفر عبههارة عهه  أقههوال حايمههة، وهتههاب لتعلههيأ النههاس هيههف تيههون حيههاة نقيهه
، ويستخدم خمتلف الصور األدبيهة مه  شهعر وأمثهال قصهرية وأسهئلة حمهددة تارار األفاار احلايمة

 .(1)حاأ للشباب وللقادة وجلميع الناس، وقد تناولت اقضات واملقارنات والتجسيدواملتنومجل 

 .Ecclesiaste (2)اجلامعة من كالم سليمان  اجلامعة: سفر

 .(9)أبناء سليمان، وهو خوا ر فلسفية"قوهليت" وينسب ة  أحد  ويقال امس 
يف أواخهههر حيهههاة  .م. 192األرجهههح أنهه  ُهتهههب حهههوايل عهههام . و سهههليمان علهههى األرجهههح هاتبهه 
 .سليمان

 وههل السهفر يهدور حهول فاهرة أن السهعادة واحليهاة احلقيقيهة ليسهت يف السهلطة وال املهال وة هها
، وهأنهه  يقلههل مهه  االهتمههام مبعرفههة اإلنسههان مهه  خههالل  ربتهه  يف معرفههة حقيقههة قصههد اهلل للهيههاة

 .(2)لى قضية واحدةفهو كتلف ع  األمثال بيهيأه ع .خصية وحول هذه الغاية يدور السفرالش

 .Cantique Cantiques (5)األناشيد لسليمان  : نشيداإلنشادسفر نشيد 

 .(1)ور اليهودي اخلاص حفالت الأواجوأحل  مسرحية انائية م  الفلولال
والعنوان يف الن  الع ي )نشيد أنشاد سهليمان( مبعهىن أنشهودة مه  تهأليف، . سليمان هاتب 

 .اإلنشاد" يعك أعظأ اإلنشادوم  املما  أن تعك م  أجل أو ع  سليمان، وتعبري "نشيد 
حههاحات ةحيث يشار لسليمان سبع مرات وتشري عدة  ،األرجح يف بداية حاأ سليمان

 .ة  امللك
                                 

 .1419التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و1211ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (1)
 .11. صاألسفار املقدسة لعلي وايف  (2)
 . 21الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (3)
 .1924التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و1271ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (4)
 . 11األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (5)
 .21أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص الفار الديك اليهودي  (6)
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العروسههني لتأهيههد قدسههية الههأواج ويسههتخدم عبههارات متعمقههة يف وهههو يههدور حههول احملبههة بههني 
 .(1)احملبة هي الدافع األساسي للأواجويؤهد على أن  ،توحيف الأوجني وجسديهما

 .(2)سبعة عشر سفرًا وعددهايسمى أسفار األنبياء  : القسم الرابع

 وهي أسفار: 

 .(4)هو أول النبوات وأكربها .Esaie (3)إشعيا:  سفر
  .ومعىن امس  )الرب كل (ص النيب ةشعيا ب  آمو  هاتب 

عب م  وفي  نبوءات إلشعيا خبالص الش ،السفر عبارة ع  دعوة ألمة يهو ا للرجوع ة  اهلل
، ونبههوات ةشههعيا تتعلهها حههادث قريههب السههيب علههى يههد هههور  الفارسههي، وتتههوي علههى شههعر ونثههر

 .(2)الوقوع، وحادث بعيد الوقوع يف نفس الوقت

  Jeremieيا: إرمسفر 
معهىن امسه  اهري حمهدد واألرجههح ههو "الهرب يطهريل" ةمها مبعهىن دفهع النههيب ة   .النهيب ةرميها هاتبه 

وقيهل معنهاه "الهرب يؤسهس" . (1)عال عدائي، أو اإل احة باألمأ هدينونة ةليهة بسهبب خطايهاهأ
 .(7)وةرميا هو اب  حلقيا الااه  م  عناثوت يف أرض بنيامني ،أو "الرب يثبت"

مهههأيل مههه  التهههاريت والشهههعر والسهههرية الذاتيهههة، وهثهههريا  مههها اسهههتخدم ةرميههها األسهههلوب الرمهههأي  ههههو
فههههو يهههتالأ عههه  سهههرية ةرميههها ومعاحهههرت  لعهههدد مههه  ملهههو  يههههو ا، وهانهههت األمهههة  ،لتوحهههيل رسهههالت 

                                 
 .1912التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و1219الدراسي. صينظر: الاتاب املقدس   (1)

  .11األسفار املقدسة لعلي عبدالواحد وايف. ص  (2)

 .11األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (3)

 .199ص .وحي الاتاب املقدس ليوسف رياض  (4)
 .1972املقدس. صالتفسري التطبيقي للاتاب  . و1191-1197ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (5)
 .1274التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و1727ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (6)
 .179دراسات يف اليهودية واملسيهية وأديان الند حملمد ضياء الرأ  األعظمي. ص  (7)
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فاأنه  تهرض الشههعب   .م.211 عليهها عهام نياليهوديهة ههوي سهريعا  للخهراب، واسهتيالء البههابلي
 .ياهأ والعودة ة  اهللجوع ع  خطاللر 

ةرميهها وقههد  ققههت هثههري مهه  نبههوات ةرميهها يف حياتهه  هسههقوش أورشههليأ، وانتهههى السههفر مبههوت 
 .(1)معأزا  بعد السج  واإل الل

  Lamentations de Jeremieمراثي إرميا:  سفر

 .(4)وقيل هاتب املراثي جمهول. ةرميا هاتب 
 .(9)أورشليأ بعد رريبها البااء علىوهي جمموعة قصائد تنسب إلرميا يف 

ابليني وقتهل شهعبها  .م. وبعهدما أحهاهبا الهدمار علهى يهد البه211بعد سهقوش أورشهليأ سهنة 
 ها وههو اضهب الهرب علهى خطيهة ، هتب ةرميا مراثي يبايها ويبني سبب سقو وأسرهأ وسبيهأ

 .(2)وتتوي السفر على مخس قصائد .لشعب أن عصيان اهلل جيلب الاوارث، تعليما  لالشعب

  Ezechielحزقيال:  سفر
 .(2)حأقيال ب  بوزي الااه  الصدوقي هاتب 

ههههان حأقيهههال معاحهههرا  إلرميههها وأحهههغر منههه  سهههنا ، وبينمههها ههههان ةرميههها يعهههمح الشهههعب البهههاقي يف 
قههوة ملهامجههة أورشههليأ،  نصههر نبوخههذحيههث أرسههل  ،ن حأقيههال يتنبههأ للمسههبيني يف بابههليهههو ا، ههها

شهرة  .م. تقريبا ، وسب يهوياهني، اب  يهو ياقيأ امللهك، ومعه  حهوايل ع217فأخضعها ل  سنة 
 يال أحد هؤالء املسبيني.( وهان حأق12 : 42مل 4آالف م  اليهود)

ويف السههيب ُدعههي هههاه  ونههيب وبههدأ يف خدمههة الشههعب ودعههوهأ وهههان واسههع املعرفههة، وهتههب 

                                 
 .1274التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و1727ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (1)
 . 1274التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و1111ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
 . 21الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (3)
 .1274ينظر: التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص  (4)
 .191وحي الاتاب املقدس ليوسف رياض.ص  (5)
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ن سهههبعة ايأ ومههه  مث أمهههأ وبلهههدم. تقريبههها ، وبهههدأ بهههالنبوات فتنبهههأ خبهههراب أورشهههل .271السهههفر سهههنة
: عمههون، ومههوآب، وأدوم، وفلسههطني، وحههور، وحههيدون، ومصههر، اضههب مهه  الههرب علههى اريههها

 اخلطايا.
وبعههههد سههههقوش وخههههراب أورشههههليأ، بههههدأ برسههههالة الرجههههاء والعههههأاء مهههه  الههههرب لشههههعب ، وبشههههرهأ 

 .(1)أ السفر بتقسيأ األرض بني أسباش بك ةسرائيلبالتعويض وتنبأ مبستقبل جميد، وُخت

  Danielدانيال:  سفر

النيب الذي قضى معظأ عمره يف خدمة أبها رة األمهأ، وههي النبهوة الوحيهدة  ،(4)دانيال هاتب 
ويتضههم  قصههة مغههامرات هههذا النههيب وهراماتهه  أثنههاء حاههأ  .(9)املهتمههة بتههاريت العههال وأزمنههة األمههأ

 .(2)خبتنصر
و لههههههك أن دانيههههههال سههههههيب  .م. 292و 192يسههههههجل أحههههههداثا  وقعههههههت بههههههني عههههههاميلسههههههفر ا
عامههها ، والسهههفر تاهههي نبهههذة 19وخهههدم عنهههد ملهههو  بابهههل  نصهههر نبوخهههذ .م. علهههى يهههد 192عهههام

ألورشههليأ وهأميتههها، مث قصههة دانيههال ورفاقهه  يف السههيب، مث فهههنت  نصههر نبوخههذخمتصههرة عهه  حصههار 
يههال لهها، وهههذلك سلسههلة ر ى لههدانيال وتفسههريها وتفسههري دان نصههر نبوخههذتتههوا  علههيهأ، مث ر يهها ل

وتظههر ر ى دانيهال أن اهلل منتصههر دائمها ، وههأن الههر ى  اهي خططها  مسههتقبلية لقهدر البلههدان يف 
 .(2)عهد دانيال

  Oseeهوشع: 
 يعك اخلالص(  :هوشع ب  بئريي )هوشع هاتب 

، مهههه  سههههنة91حيههههث امتههههدت نبههههوة هوشههههع حههههوايل  .م. 712ُهتههههب السههههفر تقريبهههها  سههههنة 
                                 

 . 1212التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و1119املقدس الدراسي. صينظر: الاتاب   (1)
 .1172التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4991ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
 .191ص .وحي الاتاب املقدس ليوسف رياض  (3)
 . 27الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب  حلس  ظاظا. ص  (4)
 .1172التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4991الاتاب املقدس الدراسي. ص ينظر:  (5)
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ويرجح أن  هتب نبوءت  يف يههو ا بعهد سهقوش عاحهمة اململاهة  .م. 712 .م. حّت 729 عام
  .م. تقريبا (.741-744الشمالية السامرة )عام

وتههدور أحههداث السههفر حههول زواج هوشههع بأانيههة خائنههة وأجنههب منههها ثالثههة أبنههاء هههل مههنهأ 
رجهال آخهري  ولانه  حهافمح علهى حبهها تمل اسأ رمأي، مث خيانة جومر زوجة هوشهع له  وعشهقها ل

 .(1)وأعادها لبيتها بعد أن أخرجها من ، وهي هناية هما يأعمون لعالقة اهلل بشعب بك ةسرائيل

  Joelيوئيل: 
  .م. 711، 192هانت نبوة يوئيل تقريبا  بني عامي  .يوئيل ب  فثوئيل هاتب 

 وتثهأ على الرجوع ة  اهلل. والسفر تذر يهو ا م  دينونة اهلل الوشياة بسبب خطاياهأ،
وهههان يههرى أنهه   مث يههذهر عقههاب اهلل بههاجلراد الههذي يهلههك احملاحههيل ومهها أحههاهبأ مهه  القهههج،

ئيهههل بهههأم  سهههايب وخهههري علهههى ههههل مث يتنبهههأ يو  ،يهههوم الهههرب العظهههيأ املخيهههف ءجمهههينهههذير لقهههرب 
 .(4)، وانتهى بوعد الغفران الذي  لب  التوبةالشعب

  Amosعاموس: 
ل يُعرف ما ة ا هان ميلك هذه القطعهان والبسهاتني أم أنه  و  ،(9)وجاين مجيأ ،انأ وهان راعي

                                 
 .1712التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4972ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (1)
 . 1791التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص و 4911ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
معروف أخضر الور  امس  بالع ي "شقماه" وباليونانية سياومورس ويشب  التني وهو نوع من ، هبري احلجأ   شجر  (3)

ويهأرع يف ، هان قدمي ا هثري الوجود يف سهل يهو ا. هان ينمو يف وادي األردنهثيف الظل  تد األاصان وهثريها، و 
 .األزريستعمل هثري ا، لان  أقل قيمة م  خشب  خشب وال يأال موجود ا. وهان  أرض مصر

قهههدم ا، شهههال أوراقهههها علهههى شهههال  19قهههدم ا، وتشهههغل مسهههاحة تأيهههد علهههى  29ة   42يبلهههغ  هههول الشهههجرة مههه  
القلب. تأرع على جانب الطريا لاثرة ظلمها وقد وجد البعض نعوش ا مصرية مصنوعة مه  خشهب اجلميهأ ل تهأل 

و علهى هيئهة عنقهود ويطلهع مه  اجلهأع مباشهرة أو سنة. أما الثمر فينم 9999علة حالتها األحلية مع أ ا ترجع ة  
هاألاصهان الاه ى. وههانوا يف القهدب يها يف القهدب يعتنهون جهدوا عمعه   أ ههانوا يعينهون أناس ها لقطعه  باملشهرش حهّت ة َّ

العالقهة به .  احلشهرات( وال يؤههل مثهره ةال بعهد تنقيته  مه  12: 7وعهاموس  41: 47أخبهار  1لاي ينضل وجلني  )
 . 411-411ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص   ال تتمل ال د.قال ةنوي
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 .(1)أجريجمرد 
  هههوو  ،وفيهه  ةعههالن دينونههة اهلل علههى اململاههة الشمالية)ةسههرائيل( بسههبب الشههر  وظلههأ الفقههراء

أت  ذير ألانياء بك ةسرائيل م  ظلأ الفقراء وبهيعهأ عبيهدا ، مث انقلهب األمهر علهيهأ فغه هذلك
أشور ةسرائيل وأحبح األانياء عبيدا  يف األسر، وانتهى بذهر رد السيب وزمنا  تتهوافر فيه  احملاحهيل 

  .(4)واخلري

  Obdiasعوبديا: 

 "أو عابد الرب، أو متعبد للرب ،ومعىن امس  "خادم هو عوبديا هاتب 
، ليهههو ا ميههني ُحاههأ بههأن تعطههى أرضهههأ، بسههبب اههدر األدو تنبههأ عوبههديا بههإهال  اهلل ألدوم

، فهأهلاهأ اهلل، و هههر أنه  سههينجو جبههل ة الههيت يسههانو اوههانوا مغههروري  بسهبب مههواقعهأ احلصهين
 .(9)حهيون وبنو ةسرائيل

  Jonas: -يونس  -يونان 
ههان يونههان أو يهونس سههابا . يونهان يعهك "أامههة".  (يونهان بهه  أمتهاي )يههونس به  مههّت هاتبه 
  .م.719 - 712، وهتب السفر تقريبا  بني عامي لعاموس

هروبهه  مهه  مهمتهه  وهيجههان البهههر بهه  أثنههاء و والسههفر تاههي قصههة ةرسههال يههونس ألهههل نينههوى 
هروبههه  وابهههتالع احلهههوت لههه  مث جناتههه  بعهههد توبتههه  برأهههة اهلل ورجوعههه  للهههدعوة ألههههل نينهههوى وتهههوبتهأ 

 .(2)املؤقتة

  Micheeميخا: 
 عشهري  مهيال  جنهورب ميخا، وههو مه  سهاان مورشهة الواقعهة جنهورب يههو ا تبعهد حهوايل هاتب 

                                 
 .4119الاتاب املقدس الدراسي. ص  (1)
 .1721. والتفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص4119صينظر: الاتاب املقدس الدراسي.   (2)
 . 1711التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4194ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (3)
 .1779التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4197ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (4)
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 .ارب أورشليأ
 ( وقد عاحر ةشعيا وهوشع. .م.117 -724نبوة ميخا تقريبا  بني عامي )هانت 

الاريههة، هاالاتصهاب واجلهور والطمهع  اويف السفر تنبهأ ميخها بسهقوش السهامرة بسهبب آثامهه
والاذب والقتل واريها، مث كتأ السفر باألمل والتعأية بقيام ةسهرائيل مه  والظلأ والنفا  والغش 

 .(1)سقطتها

  Nahumناحوم: 

  .م. 119هتب السفر تقريبا  بعد سقوش  يبة عام . يعك امس  "الراحة" .ناحوم هاتب 
والسفر يتهدث ع  عاحمة أشور نينوى، حيث نادى يونس بالدعوة يف شوارعها قبل أو 

ورجعههوا عهه   غيهها أ، ولاهه  بعههدها بأجيههال عههادوا للشههر مهه  جديههد، فههأعل  نههاحوم  ،عههام مائههة
وتنبههههأ بسههههقوش األشههههوريني الههههذي   غههههوا وقتلههههوا وعبههههدوا األوثههههان، فههههدمرهأ اهلل بسههههبب شههههرورهأ 

 .(4)و  هأ

  Habakukحبقوق: 
 .هان معاحرا  للنيب ةرميا حبقو . هاتب 

تقريبها ، ويهدور السهفر حهول تسها الت حبقهو   .م. 211 - 114هتب السفر بني عامي 
ع  سبب انتشهار الشهر وعهدم معاقبهة الشهر يف يههو ا، مث اإلجابهة علهى تسها ل  بتسهليج البهابليني 
عليهأ، مث تسا ل آخر حلبقو  ع  احلامة بتسليج أشرار على شعب خهري مهنهأ، مث الهرد علهى 

  .(9)صالة حبقو  واعياف بالثقة باهلل لك بأن  أمر مؤقت وسيعود اإلميان لالنتصار، مث كتأ ب

  Sophonieصفنيا: 
 .حفنيا ب  هوشي ب  جدليا ب  أمريا ب  حأقيا هاتب 

                                 
 .1714التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4127ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (1)
 .1711التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4114ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
 .1194التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4179ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (3)
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 . ن معاحرا  لألنبياء ةرميا وناحوموها ،  نسل حأقيا أحد امللو  البارزي م  اجليل الرابع م
ى يههد  .م. عنههدما بههدأت اإلحههالحات العظيمههة علهه141 - 129ُهتههب تقريبهها  بههني عههامي 

 امللك يوشيا.
نهههة عابهههدي فبعهههد التعريهههف بهههالنيب، بهههدأ بهههإعالن دينونهههة شهههاملة وةنهههذار بهههاخلراب، مث  ههههر دينو 

، مث مستقبل أورشليأ، مث  هر أحااما  على عدة أماه  وشهعوب، وخهتأ األوثان يف  لاة يهو ا
 .(1)بفداء البقية وتطهري األمأ وأورشليأ وابتهاج املدينة

  Aggeeحجي: 
 (حجي ويعك امس  )فريل أو عيد هاتب 

يتهههههدث عهههه  مسههههايل هههههور  لليهههههود بههههالعودة ة  أورشههههليأ و   .م.249هتههههب السههههفر سههههنة 
وةعهههادة بنهههاء الياهههل علهههى يهههد زر بابهههل، بعهههد  ههههر عواقهههب العصهههيان وعواقهههب الطاعهههة، مث يهههذهر 
 تشههجيع الههرب للشههعب بالعمههل  ههت أي ظههرف، مث يههذهر امههتالء الياههل با ههد، ويههذهر أ ههأ ل
يسههتطيعوا ةهمههال بنههاء الياههل ةال مهه  خههالل خدمههة حجههي، وكههتأ بههذهر زربابههل وأنهه  خههامت يف 

 .(4)أحبع الرب

 : Zacharieزكريا: 
 .(9)ذي ورد  هره يف القرآن واألناجيلوهو اري زهريا أرب تىي ال

 .م. 211-249حههههوايل  1-1تبههههت الفصههههول مهههه  هُ  ،. بعههههد السههههيب البههههابليزهريهههها هاتبهههه 
  .م.219حوايل  11-1والفصول م  

م  ثالثة أنبياء لفية مها بعهد السهيب مهع حجهي  ايبدأ بدعوة للرجوع للرب، وهون زهريا واحد  
ومالخههي، فقههد خههدم الههذي  عههادوا مهه  السههيب إلعههادة بنههاء الياههل، وشههجع علههى  لههك، مث  هههر 

                                 
 .1119طبيقي للاتاب املقدس. صالتفسري الت. و 4171ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (1)
 .1111التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4117ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
 . 11األسفار املقدسة لعلي وايف. ص  (3)
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لعهال مث  ههر أحهداثا  ونبهوات ختمهها بهذهر سهيادة الهرب علهى ا ،نبوات عه  خمله  للشهعب قهادم
 .(1)وتصوير ألورشليأ اجلديدة وحياة يهو ا فيها وهال  الانعانيني

 .Malachieمالخي أو مالخيا: 
  .م. 299( هتب السفر حوايل عام مالخي ويعك امس  )رسويل هاتب 

بههدأ السههفر بههذهر حمبههة اهلل لشههعب ، مث تههذر يهههو ا مهه  خطايههاهأ وعصههيا أ وخيههانتهأ وأ ههأ 
بسههبب ةمهههال عبههادة اهلل، وكههتأ بتأهيههد اقههياب يههوم  خاحَّههةمسههتهقون للعقههاب، ووبههت الاهنههة 

 .(4)قضاء الرب وأ أ سياون رهيب، ولان  سياون هبيل للبار
 .تأ العهد القدبوهبذا السفر خُ 

 فر يشوع مبا بعده من األسفار:عالقة س
نستطيع القول بأن سفر يشوع ميثل القمة  د ةسهرائيل، حيهث ةنَّ األسهفار الهيت قبله  هانهت 
متههههد لهههذلك ا هههد مههه  ناحيهههة الوعهههد والتشهههريع والتنظهههيأ والتخطهههيج وتقسهههيأ األسهههباش وتاهههوي  

 لبنههاء دولههة ةسههرائيل ا تمههع ومهه  مث اخلههروج لتاههوي  و هه  خههاص ببههك ةسههرائيل، فاانههت هههالتنظري
وترتيهههب شهههؤو ا، مث ههههان سهههفر يشهههوع تطبيقههها  عمليههها  لتلهههك األسهههفار، وأسهههس الدولهههة اإلسهههرائيلية 
اليهودية املستقلة ألول مرة منذ عهد اآلباء والوعد الذي ُقطع لهأ قبهل مئهات السهنني، وبلغهوا يف 

ألول مهرة يف تههاركهأ الههذي  عههد يشههوع  روة ا هد والعههأ والقهوة والطاعههة ألوامههر الهرب وتوحيههده،
 ُعرف بالتمرد والشر  واملخالفة ألوامر الرب.

مث جههههاءت هههههل األسههههفار الههههيت بعههههده هالعالههههة عليهههه ، فتمههههردهأ يتسههههبب يف هههههأميتهأ و لههههأ، 
ويذهرهأ املصلهون منهأ بعأهأ يف زم  يشوع، همها  ُههر يف سهفر القضهاة، ويف عهأهأ وجمهدهأ 

عمون أن يشوع استو  عليها، وهاذا ع  تاركهأ ما بهني مهد يسعون الستعادة األراضي اليت يأ 
وجأر يف القرب م  اهلل وامتثهال أوامهره، وياهون مها حصهل يف عههد يشهوع حمفهأا  للمنتصهر مهنهأ، 

                                 
 . 1142التفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص . و4112ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (1)
 . 1121. والتفسري التطبيقي للاتاب املقدس. ص4442ينظر: الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
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وموخبهها  للعاحههي مههنهأ، ومههازال أثههر سههفر يشههوع واعتمههادهأ عليهه  ة  هههذا اليههوم يف دولههة ةسههرائيل 
 املعاحرة منذ تأسيسها.

فلهأ  ،زر سفر يشوع هي الفار  الواضح الذي ميَّأ سفر يشوع عه  بقيهة األسهفاروهانت جما
ويرتبج سهفر يشهوع باألسهفار الهيت قبله    ،تُعرف جمازر وةبادات مجاعية هما هانت يف سفر يشوع

وةهمال لرحلة اخلهروج مه  مصهر  ،هون  تطبيا عملي لال تنظري ووعد  ُهر يف السفار اليت قبل 
 أو األرض املقدسة.

 ،للقههوة والقههرب مهه  الههرب مهه  خالفهه  اوتههرتبج بسههفر يشههوع األسههفار الههيت بعههده هونهه  ميأان هه
والتنبهوء مبصهري الشهعب يف حهال الضهعف  ،وتسعى األسفار اليت بعده الستعادة جمهد عههد يشهوع

وةن هانهههت  لاهههة داود وسهههليمان أهههه  مههه  األرض  ،ويف حهههال القهههوة والتجههه  بالعقوبهههة ،بالنصهههر
ةال أن احلهههال العامهههة لطاعهههة اهلل هانهههت أفضهههل باثهههري يف عههههد يشهههوع  ،اململوههههة يف عههههد يشهههوع

 حسب ما هو مذهور يف سفر يشوع.
 
 

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
043 

 
 
 
 
 
 

انيالفصل 
َّ
 الث

ة يف سفر يشوع
ّ
 املسائل العقدي

 : مباحث أربعةوفيه 

 املبحـــــــــــــث اأَلوَّل  :
 

 . اإلميان باهلل

ــاني : ــث الثَّــــ  املبحــــ
 

 . اإلميان باملالئكة

ــث الثَّا ــثاملبحــــ  : لــــ
 

 . اإلميان بالّنبّوة

ــث  ــعاملبحــــ  : الرَّابــــ
 

 .بالقضاء والقدراإلميان 
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ل
َّ
 املبحث األو
 اليهوداإلميان باهلل عند 

 : أْسماء اللَّه
لــوهيم" أ"ميادفههات رئيسههية السههأ اجلاللههة وهههي  ةيوجههد يف العهههد القههدب باللغههة الع يههة ثالثهه

  ".أدوناي" و"يهوه" و
وي . وياثهههر مسهههتعمل هثهههري ا يف اإلحههههايل األول مههه  سهههفر التاههه :لـــوهيم"أ" فاالسهههأ األول
لهوهيأ. ويسهتعمل علهى التبهادل مهع أتلهك املهأامري الهيت مسيهت مبهأامري ( 74-29استعمال  يف )مأ 

االمسني اآلخهري  فيمها بقهي مه  أسهفار العههد القهدب. ويهدل ههذا االسهأ علهى حهفة اللَّه  هاخلهالا 
 العظيأ. وعلى عالقت  مع مجيع شعوب العال م  أمأ ويهود. 

وههو ةله  تهابوت العههد وةله   ةسهرائيلبهك فيدل على عالقة اللَّ  مع  :هوه""ي أما االسأ الثاين
 الر يا واإلعالن وةل  الفداء. 

سهههتعمل يف خما بهههة اللَّههه  خبشهههوع ووقهههار وهيبهههة. وههههان اليههههود يسهههتعملون يف :"أدونـــاي"أمههها 
أن هههذه الالمههات عوض هها عهه  يهههوه وهههي هلمههة ل ياونههوا يلفظو هها علههى اإل ههال . اههري  أدونههاي

"الل ـه" و"يهـوه" الثالث ال ترد يف اليمجة العربية بصيغها الع انية، ة ا تستعمل بدال منها ألفهاظ 
 .(1)"و"الرأل" أو "السيد

 أمساء اهلل عندهم إىل نوعني: ميكن تقسيمو
هاسههههأ )ةيههههل( أو)ألههههوهيأ(، و)أدونههههاي( و)يههههاهوا( أو)يهههههوه( ويههههرد هههههذا   أســــماء  ات: -1

خهههري هثهههريا  يف التهههوراة، وههههذا االسهههأ ماهههو ن مههه  أربعهههة أحهههرف سهههاهنة  عهههل النطههها بههه  االسهههأ األ
 حعبا ، لذلك يعتقدون أن هبري الاهنة وحده القادر على لفظ  بشال حهيح.

                                 
 .197قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
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هاخلالا، واملخل ، واألوحد، والقهدوس، ويربطهون ههذه األمسهاء بقهوم   أسماء مفات: -2
 .(1)ل، واحملب إلسرائيلةسرائيل، فيقولون مثال : املخل  إلسرائي

 سفر يشوع: يفاإلميان باهلل 
 تضم  سفر يشوع مسائل عدة يف اإلميان باهلل وهي:

 عقيدهتم يف كالم اهلل سبحانه: -٩
 أوكههها بهفيعتقهههدون أن الهههرب ينهههأل بيهههنهأ  ،ههههالم اهلل خللقههه  عقيهههدة اضهههطرب فيهههها اليههههود

 ،ففهههي قصهههة موسهههى مهههع ههههارون ومهههرب أختههه  ،وتهههل يف التهههابوت ويف خيمهههة اجتمهههاعهأ ،حقيقهههة
موسهى، أل مها تالمها علهى  يالرب اضب حسب زعمهأ على هارون ومهرب، شهقيق يقولون ةنَّ 

ًَـَوَل الر ألم " :، جاء يف سفر العددموسى بسبب زواج  م  الاوشية يف عيُموِد سيهياب  ويويقيهفي  فـَ
ههاُروني ويميههرربيي  ههِة، ويديعيهها هي هها ِهاليمهُيهها.  يف بيههاِب اخلرييرمي : * فيخيريجي ــي»فهيقيههالي ههاني ِمههنرُاأر اْســَمَعا َكاَلم  . ِةنر هي

 ، ا، بيهلر ُههوي * . فَب الرمْؤيَا َأْستَـْعل ن  َله . ف ي اْل: ْلم  أ َكلِّم ه  نييبٌّ لِلرَّبا هذي ويأيمَّا عيبرِدي ُموسيهى فهيليهيرسي هاي
ها ِة ي فيهأ  ويعيييان ها * أيِمني  يف ُههلا بهييرهيِت.  ها يا الي أََتَكل ـم  َمَعـه  فيم  ، الي بِاأليلرغيهاِز. ويِشهبر ي الهرَّبا يُهعيهاِيُ . فيِلمي

هههى؟ ههها عيليهههى عيبرهههِدي ُموسي هههيياِن أينر تهيتيايلَّمي ههها ويميضيهههى.  *«.ريرشي ِمهههيي ايضيهههُب الهههرَّبا عيلييرِهمي ههها * فيهي فهيليمَّ
ابيُة عيِ  اخلري اررتهيفيعيِت  هاُروُن ِة ي ميهالسَّهي هالثهَّلرِل. فيالرتهيفيهتي هي ِة ِة يا ميرربيُ بهيررحيهاُء هي  رربيي ويِة يا ِههيي بهيررحيهاُء"يرمي

(14 :2-19)(4). 
وههان بعهد فيقهول:  ،أن الشهعب مسهع الاهالم والوحهايا مه  الهرب مباشهرة (9)ابن كمونـةويرى 

                                 
م. 4919 -ه 1291د. هار  السهويدان، اإلبهداع الفاهري، الاويهت، الطبعهة الثالثهة . اليههود املوسهوعة املصهورة  (1)

 .11ص
 .42-42د.حممد علي البار.ص .والعهد القدباهلل جل جالل  واألنبياء يف التوراة   (2)

عها  ن بغهداد وعيمهل بعهض الوقهت  ،اسأ الشهرة لسعد ب  منصور ب  سهعد به  احلسه  اإلسهرائيلي :اب  همونة  (3)
مهع الغهأاة املغهول، الهوثنيني! ارتبطهت شهههرت  باتابه  اجلديهد يف احلامهة وههو الاتههاب الهذى نهال اهتمامها  خاح ها  مهه  

ء اجلماعات اليهوديَّة، مع أنَّ الب  همونةي مؤلفهات  أخهرى، مثهل التهذهرة يف الايميهاء وشهريل هتهاب املسلمني وأعضا
 ،اإلشارات والتنبيهات الب  سهينا، وشهريل هتهاب التلوتهات العرشهيَّة للسههروردي، وتنقهيِح األحهاث يف امللهل الهثالث

 =م، نشههره موسههى برملههان( أمهها الاتههب 1117رنيهها وهههذا الاتههاب األخههري مطبههوع مههع ترمجههة ل جنليأيَّههة )جامعههة هاليفو 
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بالتأههههب بالطهههارة الظهههاهرة خههروج بههك ةسهههرائيل مهه  مصههر بقليهههل أمههرهأ اهلل علهههى لسههان موسههى 
والبا نهة واعتهأال النسهاء لسهماعهأ اخلطهاب هلههأ جههرة حهّت ال يبقهى يف نفوسههأ شهك أن اهلل 

 كا ب البشر.
ومسهههع اخلطهههاب فصهههيها ، بعشهههر هلمهههات ههههي أمههههات الشهههرائع وأحهههولا، ورسهههأ ههههذه وقهههال: 

 .(1)يا  الالمات يف لوحني م  حجر رفيع، ودفعهما ة  موسى فرأوها هتابا  ةل
ويعتقهههد أن مسهههاع الاهههالم والوحهههايا العشهههر ههههان مههه  موسهههى  (4)موســـى بـــن ميمـــون ويخالفـــه

يبهههني يل أن فيقهههول:  ،أمههها بقيهههة الشهههعب فسهههمعوا حهههوتا  وضوضهههاء مههه  اهههري متييهههأ للاهههالم ،مبفهههرده
                                 = 

األخههرى فهههي يف حاههأ املفقههود، ويتنههاول الاتههاب النقهها ي الههدائر بههني أتبههاع الههديانات الههثالث )اليهوديَّههة واملسههيهيَّة 
واإلسههالم( ويبههدأ بفصههل متهيههدي عهه  النبههوَِّة بشههال عههام، مث يُتبعهه  بفصههول عهه  النبههوَّة يف الههديانات الههثالث تتسههأ 

همههها يتبهههدَّى ن الاتهههاب تعيهههاُ ف ابههه  همونهههةي مهههع اال اههههات العقالنيَّهههة )مقابهههل اال اههههات الصهههوفيَّة   ،وعيَّةباملوضههه
ولا ر مادَُّة الاتاب يف معظمها اقتباسات  م  هتابات اب  سينا والغأايل وموسى به  ميمهون )دون أن  ،واإلشراقيَّة(

ي املصدر( وقد نسب البعُض الب  همونةي هتاب ةفهام اليهود مع اداعاء أنَّ  أسهلأ يف آخهر حياته ! وههو خلهج  ،يعنيَّ
 بني اب  همونةي والسموأل.. فاألخري هو الذى أسلأ وألَّف اإلفهام.

 موقع يوسف زيدان للياث واملخطو ات.
 .42ب  همونة. صا .تنقيح األحاث للملل الثالث  (1)
 بيب يهودي  1492وتويف يف القاهرة عام  1199ولد يف قر بة عام  ،موسى ب  ميمونأبو عمران  :هو  (2)

عمل يف مصر نقيب ا  ،وهنا  عا  حّت وفات ، هجر قر بة وسار ة  مراهش ومصر وفيلسوف م  تالمذة اب  رشد،
 . صاليل الدي  األيوربل ا   بيبو  ،اليهوديةللطائفة 

أه  فيلسوف يهودي يف هل العصور، ووشى التلموديون بأهأ مؤلفات  ، وهو ألف "داللة احلائري " بالعربية
 "داللة احلائري  " وأرشدوا الرهبان الدومينيايني ةليها. 

سليمان أن يستصدر يف مدينة مونبليي  بفرنسا قرارا  بالتهرب ضد هذا ، استطاع احلاخام 1494ويف عام 
ن يقتصر اليهود على دراسة شريعتهأ دون أوعمل التلموديون على  ،الاتاب، هما حصل أيضا  على األمر حرق 

 .اريها
وهههو يف  1492 ديسههم  19 يف وقههد تههويف موسههى بهه  ميمههون ،بالقههاهرة العباسههيةيوجههد معبههد تمههل امسهه  يف 

 السبعني م  عمره.
يف  املنجههد. و 12فههودة. ص، ترمجههة: األسههتا  الههدهتور مصههطفى هامههل روجيهه  جههارودي .ملههف ةسههرائيلينظههر: 
 واملوسوعة احلرة ويايبيديا. األعالم،
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الوقههوف علههى جبههل سههيناء ل ياهه  مجيههع الواحههل ملوسههى هههو هلهه  الواحههل جلميههع ةسههرائيل، بههل 
ولذلك جاء خطاب األوامهر العشهرة هله  خما بهة الواحهد املفهرد وههو عليه   ،وحدهاخلطاب ملوسى 

السههالم ينههأل ة  أسههفل اجلبههل وكهه  النههاس مبهها مسههع نهه  التههوراة: وأنهها قههائأ بههني الههرب وبيههناأ يف 
 لهك الوقههت لاهي أبلغاههأ هههالم الهرب. وقههال أيضها : موسههى يههتالأ، واهلل جييبه  بالصههوت. وبيههان 

هههل هههالم وهههالم يعيههده لههأ همهها مسههع. ونهه  التههوراة أيضهها : لاههي يسههمع الشههعب يف املايلتهها: أن  
 ، دليل أن اخلطاب ل  وهأ يسمعون الصوت العظيأ ال تفصيل الاالم.،،خما بيت لك ةخل

وع  مسهاع  لهك الصهوت العظهيأ قهال: فلمها مسعهتأ الصهوت، وهنهتأ سهامعني حهوت الاهالم 
 يقل تسمعون الاالم. وأنتأ ال تدرهون حورة بل حوتا  فقج، ول 

وهل ما جاء م  مساع الاالم ة ا املهراد به  مسهاع الصهوت، وموسهى ههو الهذي يسهمع الاهالم 
 . (1)وتاي  لأ هذا هو الظاهر م  ن  التوراة

يهرى أن ههالم اهلل خملهو ،  فإنه  ،بأههل الاهالم مه  املسهلمني متهأثرا   كون موسـى بـن ميمـونو 
قههال: أمهها حههوت الههرب: أعههك الصههوت املخلههو  الههذي منهه  ُفهههأ الاههالم، فلههأ يسههمعوه اههري مههرة 

 .(4)ا نصت التوراة وهما بني احلاماءواحدة فقج، هم
بعهض اليههود : و -الذي يظهر مه  هالمه  تهأثره بهرأي موسهى به  ميمهون – :(9)سبيًوزايقول 

 مسعههههوا جمههههرد ني، ويعتقههههدون أن اإلسههههرائيليالوحههههايا العشههههر حرفيهههها   نطهههها بألفههههاظيههههرون أن اهلل ل ي
ههههههوا بهههههالفار اخلهههههال  ، وخهههههالل ههههههذه الضوضهههههاء أدر تتميهههههأ فيهههههها الالمهههههات وضهههههاء عاليهههههة الض

 . العشر الوحايا
حلظت أن ن  الوحايا العشر كتلهف يف  ماولقد هنت أنا شخصيا  أميل ة  هذا الرأي بعد

                                 
 .919موسى ب  ميمون. ص .داللة احلائري   (1)
 .912موسى ب  ميمون. ص .داللة احلائري   (2)
، وتهويف يف أمسهيداميف  1194نهوفم  42ولهد يف  ،عشهر السهابع القهرنم  أهأ فالسفة  هولندي فيلسوف :هو  (3)

 م  أشهر هتب : رسالة يف الالهوت والسياسة. ،الهاييف  1177 ف اير 41
 .ينظر: املوسوعة احلرة ويايبيديا
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مهههرة   نظهههرا  ة  أن اهلل ل يهههتالأ ةالة، فبهههدا يل بنهههاء علهههى  لهههك )خلهههروج عنههه  يف سهههفر التثنيهههسهههفر ا
، ومهع تنقل ةلينها هلمهات اهلل بعينهها، بهل تعه  عه  معناهها فهسهب ( أن الوحايا العشر الواحدة

رائيليني قهههد مسعهههوا ، بهههأن اإلسههة حهههال، علهههى أيههل نشهههأ  ريههف الاتهههاب جيهههب أن نسههلأ لههك ة ا 
ه ا ِلويجر   " :حوتا  حقيقيا ، فنه  نقرأ حراحة )تث "ميعينيا يف اجلريبيِل ِم ر ويسيِج النَّارِ  َتَكل َم الر ألم ويجر

ون أهثههر اتفاقهها   . فلاههي ناههألفاههار مهه  شههخ  آلخههر بتوسههج بههد ما، أي همهها تنتقههل ا(2: 2
 .(1)ليوحي م  خالل  بالوحايا العشر : ةن اهلل قد خلا حوتا  حقيقيا  مع الاتاب نقول
 توراهأ احملرفة هالم اهلل املباشر خللا هثري يف مناسبات خمتلفة.وتارر يف 

 ،و ُهههرت يف السههفر باضههطراب أيضهها   ،تاههرر هثههريا  مسههألة هههالم اهلل خللقهه  ســفر يشــوعويف 
فجهاء يف السهفر هههالم الهرب ملوسهى وهالمهه  ليشهوع عليهمهها السهالم وههذلك جههاء يف السهفر هههالم 

وهانهت افتتاحيهة السهفر يف الفقهرة األو  مه  اإلحههايل  ،الرب لال الشهعب يف خيمهة االجتمهاع
هاني بهيعرهدي ميهورِت ُموسيهى عيبرهِد الهرَّبا أينَّ األول باالم الهرب ليشهوع فقهال: " ُشهوعي برهِ  يي  الـر أل  َكل ـمَ ويهي

ههى ههاِدمي ُموسي فههاختلفوا يف الطريقههة  ،هيفيههة الاههالم مضههطرب  يف واعتقههادهأ .(1: 1)يههش" نُههون  خي
ففهي تفسهريهأ للاهالم يف سهفر يشهوع معهان   ،هلل هبها يشهوع واهريه مه  األنبيهاء واخللهااليت يالأ ا
، أو م  عمود السهاب أو عه   ريها الم  ةلي  ع   ريا الر يا واحللأ: أن  رمبا هان هعدة منها

 (4)مال  م  املالئاة أو ع   ريا ألعازار رئيس الاهنة حيث هان الرب يرشهده بهاألورب والتمهيأ
ههأيُل ليههُ  ِبقيضيههاِء سههفر العههدد: "قههال يف  ههاِهِ  فهيييسر )عههد  "أيميههامي الههرَّبا  األ ور يــم  فهيييِقههفي أيميههامي أيلِعيههازياري الراي

                                 
 .421. صسبينوزا .رسالة يف الالهوت والسياسة  (1)
مههها "أنههوار وهمههاالت" ويوجههد هههذان االمسههان معهها  عههادة، مههع أن أورب  هههرت مههرتني وهههي هلمتههان ع انيتههان معنا  (2)

ي  حغريي  أو رمبا حجري ، وهانا تفظان يف حدرة شيء( ويرجح أ ما هانا 1: 41حأ1و 41: 47مبفردها )عد
اهلل يف األمور وهان رئيس الاهنة يستخدم األورب والتميأ يف معرفة ةرادة  ،(1: 1و ال 99: 41رئيس الاهنة )خر

وقهههههد وردت يف  ،(12: 7و أهههههأ 19: 4و عهههههأ 1: 41حهههههأ1و 41: 47الاهنوتيهههههة أو السياسهههههية القوميهههههة )عهههههد
 لي بِطههههوقههههد أُ  ،(21: 12حههههأ 1اليمجتههههني السههههبعينية اليونانيههههة، والفلجاتهههها الالتينيههههة ةشههههارة ة  األورب والتمههههيأ يف )

وتتمهل أن االمسهني يهدالن علهى نهور وهمهال اإلرشهاد  ،عهدي استخدام هذي  القرعتني املقدستني يف أزمنة ما بني ال
 .191ص .قاموس الاتاب املقدس .الذي يأف م  اهلل
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  (1)ويف الغالب هان الرب يالأ يشوع مباشرة م  خيمة االجتماع م  بني الاهروبني ،(41: 47
ــا الــر ألم جههاء يف سههفر الالويههني: " همهها هههان يالههأ عبههده موسههى ههِة  م وَســى وََكل َمــه  َوَدَع يرمي ِمهه ر خي

ِتمياعِ   .(4)( لاي يشجع  ويشعره باملسؤولية الرهيبة اليت أحبح منو ا  هبا1: 1)ال "االجر
لههههيس هنهههها  قههههول متفهههها عليهههه   ،هههههذه تههههأويالهأ يف هيفيههههة الههههوحي ليشههههوع وهههههالم الههههرب لهههه 

 .(9)عندهأ
يف مواضهههع   ،السهههالم ولغريمههههاوقهههد تاهههرر يف السهههفر ةثبهههات ههههالم اهلل ملوسهههى ويشهههوع عليهمههها 

وأخههرى: قههول الههرب أو   ،وتههارة: هلههأ موسههى ،فتههارة يقههول: هلههأ اهلل يشههوع ،بألفههاظ عههدة ،هثههرية
 ،وأهثر األلفهاظ الهيت تاهررت يف السهفر: ههالم الهرب ليشهوع ،واليت تثبت الاالم هلل ،هالم الرب
هاِدمي ُموسيهى الر أل  َكل َم َيش ـوَع بْـن  نـ ون  َأن  ويهياني بهيعردي ميورِت ُموسيى عيبرِد الهرَّبا قال: " : 1)يهش" خي

يههُع الشَّههعرِب ِمهه ر ُعبُههوِر األُررُدنا . وقهال: "(1 ههى مجِي هها انهرتهيهي ههاني ليمَّ : 2)يههش " َأن  الــر أل  َكل ــَم َيش ــوعَ ويهي
ـــوعَ و (. وقهههال: "1 ـــر ألم َيش  ع بلفهههمح وجهههاء ةثبهههات الاهههالم ليشهههو  (.12 :2)يهههش" قيهههاِئال : َكل ـــَم ال

فهيُعُههأر : »فـََقاَل الر ألم ل َيش وعَ  هما يف قول : "  ،القول ا الرويقرهِت أيدر ا يف ِمثرهِل ههذي ُهأر، أليينا ايهد  الي رييفر
ليُهأر، ويُ رههرِ  ههيهر ههريائِيلي، فهيتُهعيررقِههُب خي ليههى أيميههامي ِةسر يع هها قهيتهر بيههاِهِأر بِالنَّههارِ مجِي وهههذلك  (.1: 11" )يههش«.ُ  ميررهي

ههِج بيههِك يهيُهههو يا حيسيههبي قهيههورِل الههرَّبا لِييُشههوعي: قهيررييههةي  : "يف قولهه  ههم ا يف ويسي اليههُب برهه ي يهيُفنَّههةي ِقسر ويأيعرطيههى هي
ُروُن. بهر ، ِهيي حي همها   ،وتارر مثهل ههذه العبهارات يف السهفر هثهريا   (.19: 12" )يشأيرربيعي أيرب عينيا ي

 (.1: 49و 1: 19و 14، 1: 19و 1: 1و 19: 7و 4: 1و 1، 4: 2)يش يف: 
                                 

أ: مالئاة يرسلون م  قبل اهلل أو يقيمون يف حضرت  تعا ، أقامهأ اهلل على أبواب جنة عدن عندما   (1) يقولون ة َّ
حني. وهههان جناحهها الاههروبني يظلههالن التههابوت. وهههان (، ويقههال ة ههأ  وو جنهها42: 9 ههرد آدم وحههواء منههها )تههك 

(، وههههان يف هياههل سهههليمان  92و 1: 91و 91: 41مصههورا  علههى حجهههاب خيمههة االجتمهههاع حههورة ههههروبيأ )خههر 
هروبان هبريان مغشيان بهذهب يظلهل جناحامهها التهابوت الهذي ههان بينهمها وبهني قهدس األقهداس. واملقصهود بهذلك 

الياهههل. وههههان وجهههود الاهههروبني فهههو  التهههابوت لتظليهههل ظههههور جمهههد اهلل عههه  النهههاظر. ههههو الداللهههة علهههى وجهههود اهلل يف 
 . 771: قاموس الاتاب املقدس. ص ينظر

 .49ص جنيب جرجس. لألرشيدياهون .شريل سفر يشوع  (2)

 ولعل اضطراهبأ هذا بسبب اختالفهأ يف حور الوحي وتقسيم  وسيأف ةن شاء اهلل يف مبهث اإلميان بالنبوة.  (3)
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ــا َكل ْمــا  م وَســىهمهها يف قولهه : "  ،وجههاء يف السههفر ةثبههات هههالم الههرب ملوسههى : 1)يههش" َكَم
ههذي ييُشههوُع ُهههلَّ األيررِض حيسيههبي ُهههلا . ومثههل قولهه : "ي (9 : 11" )يهههشَمـــا َكل ــَم بـ ـه  الــر ألم م وَســىأيخي
اليهههُب برهههُ  يهيُفنَّهههةي فهيتهيقيهههدَّمي بهينُهههو يهيُههههو يا ِة ي ييُشههه(. وههههذلك يف قولههه : "49 هههاِل. ويقيهههالي ليهههُ  هي ِلرجي وعي يف اجلر

تِههكي يف  اْلَكــاَلَم ال ــى ي َكل ــَم ب ــه  الــر ألم م وَسـىأينرههتي تهيعرليهُأ »الرقينِهأاي :  هيِت ويِمهه ر ِجهي ريُجههلي اهلِل ِمهه ر ِجهي
 (.19: 12(. وهذلك يف )يش1: 12" )يشقياديِ  بهيررنِيعي.

أو ياهههون  ،دون أن يهههذهر أحهههد بعينههه  يالمههه  اهلل ،الاهههالم هلل ا هههرد وجهههاء يف السهههفر ةثبهههات
فيهاآلني أيعرِطهِك والاهالم ا هرد همها يف قهول هالهب به  يفنهة ليشهوع: " ،الاالم لاامل بيت ةسرائيل

ا اجلريبيلي الَِّذي  عرهتي يف  لِهكي  َتَكل َم َعًْه  الر ألم هذي الريهيهورِم أينَّ الرعينيهاِقيانيي  يف  ِلكي الريهيورِم. ألينَّكي أينرتي مسِي
، ويالرُمُدُن عيِظيمية  حُميصَّنية . ليعيلَّ الرَّبَّ ميِعي فيأي رُرديُهأر   (.14: 12" )يهش«.َكَما َتَكل َم الر ألم ُهنيا ي

ههاِهِ  ويأيميههامي ييُشههوعي قههال: " ،ويف قصههة بنههات حههلفهاد بهه  حههافر برههِ  نُههوني فهيتهيقيههدَّمر ي أيميههامي أيلِعيههازياري الراي
 : ويتِنيها»ويأيميامي الر  يسياِء ويقُهلر ي ي ِةخر ـْول  فيأيعرطيهاُه َّ حيسيهبي «. الرَّب  أيميري ُموسيى أينر يُهعرِطيهينيا نيِصيب ا بهيهنير قـَ

ويِة أيبِيِه َّ. الر ألِّ  ي ِةخر  .(2: 17)يش "نيِصيب ا بهينير
يهِع الرايهاليِم الصَّهاِلِح وجاء الاالم لعموم بيت ةسهرائيل همها يف قوله : " هة  ِمه ر مجِي هُقجر هيِلمي لير تيسر

. َكل َم ب ه  الر ألم بـَْيَا ا ْسَرائ يَل،الَِّذي  وهذلك يف وحية يشهوع  (.22: 41" )يشبيِل الرُال  حياري
ِلُاهوني أيررضيهُهأر ويالرَّب  ِةلُُاهأر ُههوي يهينرِفهيِهأر ِمه ر أيميهاِمُاأر ويييطرهُرُدُهأر ِمه ر قُهدَّامِ للشعب قال: " ، فهيتيمر ُاأر

 (.2: 49" )يشَكَما َكل َمك م  الر ألم ا له ك ْم.
، 49:19و 1: 44و 9: 41و 29: 11)يهشوتارر مثل ههذه األلفهاظ يف السهفر همها يف 

 .(47: 42و 12، 12

 : عبودية األنبياء هلل سبحانه وتعاىل -2
ةثبههات عبوديههة األنبيههاء هلل تعهها  وأ ههأ عبيههده وخلهها مهه   السههفر ت يفسههائل الههيت جههاءاملمهه  
ولاه  سههرعان مها يتنههاقض السهفر فيههذهر وقهوع األنبيههاء يف  ،وههذا مهها مت تأهيهده يف السههفر ،خلقه 

 الشر  ووقوعهأ يف اإلساءة للرب هما سيأف الحقا  ةن شاء اهلل. 
ههاني " : عبهد خملهو  فقهال فهافتتح السهفر بإثبهات عبوديهة موسهى عليه  السههالم هلل تعها  وأنه  ويهي

وجهاء ههذلك يف حهث يشهوع للهرأوبينيني واجلهاديني  ،(1: 1" )يهشم وَسـى َعْبـد  الـر ألِّ بهيعردي ميورِت 
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ا رُههُروا الرايهاليمي »قهال: " ،ونصف سبج منسى للعبور مع بقية األسباش  هر األردن والقتهال معههأ
ــد  الــر ألِّ الَّههِذي أيميههريُهأر بِههِ   . قيهه م وَســى َعْب ُاههأر ويأيعرطيههاُهأر هههِذِه األيررضي * اِئال : الههرَّب  ِةلُُاههأر قيههدر أيرياحي

ههههى يف عيهههه رِ األُررُدنا، ويأينهرههههُتأر  هههها ُُهأر ويأي رفيههههاُلُاأر ويميوياِشههههيُاأر تهيلربيههههُث يف األيررِض الَّههههيِت أيعرطيههههاُهأر ُموسي  ِنسي
، ُهههههل   ههههويِتُاأر ههههأِي ي أيميههههامي ِةخر ههههّتَّ يُههههرِيحي الههههرَّب  * األيبرطيههههاِل  يِوي الربيههههأرِس، ويتُِعينُههههونهيُهأر  تهيعربُهههههُروني ُمتيجيها حي

هههويتيُاأر ِمهههثهرليُاأر، ويمييرتيِلُاهههوا ُههههأر أييرض ههها األيررضي الَّهههيِت يُهعرِطهههيِهُأ الهههرَّب  ِةلُُاهههأر. مُثَّ تهيررِجُعهههوني ِة ي  أيررِض  ِةخر
هها، الَّههيِت أيعرطيهها  ــر ألِّ ُهأر ِمههريياِثُاأر ويمتيرتيِلُاونهيهي ــد  ال " «.يف عيهه رِ األُررُدنا أيرههوي ُشههُروِ  الشَّههمرسِ  م وَســى َعْب

(. وهاذا سار هاتب السهفر علهى ههذا النههو فهال ياهاد يهأف  ههر موسهى ةال 12-19: 1)يش
 1: 19و 1: 14و 14: 11و 42: 1و 91: 1)يهههش ( همههها يف: موســـى عبـــد الـــرألبلفهههمح )

 (.2، 2، 4: 44و 7: 11و 7: 12و
وهههذلك جههاء يف أهثههر مهه  موضههع يف السههفر ةثبههات عبوديههة يشههوع بهه  نههون هلل تعهها  همهها  

. ِة َّيها أثبتها متاما  ملوسى عليهما السالم همها يف قوله : " هميُع ليهكي عرنيها ِلُموسيهى نيسر حيسيهبي ُههلا ميها مسِي
ههاني ميههعي ُموسيهى. الـر ألم ا له ــ َ  ها هي يف عبوديهة يشههوع أيضهها   . وجههاء(17: 1)يههش "ييُاههوُن ميعيههكي هيمي

ا الراياليِم أينَُّ  مياتي  قول : " هِر ِسهِننيي. َيش وع  ْبن  ن ون  َعْبد  الر ألِّ هياني بهيعردي هذي )يهش  "ابر ي ِمئية  ويعيشر
42 :41.) 

 اعتههه  ونيابتههه  ةيف  موســـى عبـــد الـــرأل" :ولهههيأ مهههار قهههال  ،ويف معهههىن عبوديهههة موسهههى هنههها
 .ئيلينيريعت ، وسياست  اإلسراوةعالن ش
" تنبيها  ل سرائيليني على أن موسى مهع مها ههان له  مه  الرأل عبدولعل يف قول  أن  " وقال:

فصهريل بلسهان الااتهب أن  ،أ هانوا عرضهة ألن يؤلهوه ويعبهدوهعلو املاانة عند اهلل ليس بإل  فإ 
ويلههههأم مهههه   لههههك أن العبههههادة للههههرب ال للعبههههد وهههههذا موافهههها إلخفههههاء قهههه ه عههههنهأ  .موسههههى عبههههده

 سواء يف عهد موسى أو بعده. ،. وواقع اليهود كتلف ع  هذا التنظري(1)(1: 92)تث
 : لهىه المسألة جاء في السفر اثبات ألوهية اهلل وأحقيته بالتوحيد اوتبعل 

بيحي قولههه : " ،ةثبهههات ألوهيهههة الهههربفجهههاء يف  هههذر هههادي الرمي ي ويبهينُهههو جي ألينَّهههُ  « ِعيهههد ا»ويمسيَّهههى بهينُهههو ريأُوبهيهههنير
                                 

وقريههب مهه   لههك  هههر األرشههيدياهون يف تفسههري سههفر  (.14/ 9)السههن  القههوب يف تفسههري أسههفار العهههد القههدب.   (1)
 .11يشوع ص
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نهينيهها أينَّ » ههاِهد  بهييهر ــَو اهلل  شي ــر أل  ه    أي أنهه: الههرب هههو اهللقههال ولههيأ مههار : . (92: 44)يههش" «ال
 .(1)هو املعبود حا وال ةل  اريهو األزيل الواجب الوجود 

وجاء يف ختام السفر وحهية يشهوع للشهعب وههان حمهور الوحهية التأهيهد علهى قضهية التوحيهد 
هههال ويأيميانيهههة ،  اْخَشـــْوا الـــر أل  َواْعب ـــد وه  فيهههاآلني فقهههال: " ،وتهههر  الشهههر   ي الَّهههِذي َواْنو ع ـــوا اهل َهـــةَ ِبايمي

، عيبيديُهأر آبيا ُُهأر يف عِ  ِر وييف ِمصرري ، *  َواْعب د وا الر أل   رِ النهَّهر ويِةنر سياءي يف أيعريُهِنُاأر أينر تهيعربُهُدوا الهرَّبَّ
تياُروا ألينهرُفِسُاُأ الريهيورمي مي ر تهيعرُبُدوني: ِةنر هياني اآلِليةي الَّهِذي ي عيبيهديُهأر آبيها ُُهُأ الَّهِذي ي يف عيه رِ  هِر، فياخر  النهَّهر

ههههاهِ  ههههاني آِليههههةي األيُمههههورِيانيي الَّههههِذي ي أينهرههههُتأر سي ــــر أل  ُنوني يف أيررِضههههِهأر. ويأيمَّهههها أينيهههها ويبهييرههههيِت ويِةنر هي ًَـْعب ــــد  ال  «.فـَ
 (.12، 12: 42)يش

قهال:  ،ونبهذ الشهر  ،وجاء جواب الشعب لذه الوحية ما يؤهد قضية التوحيد وألوهية الهرب
َـْعب َد آل َهةل أ  حياشيا لينيا أينر »فيأيجيابي الشَّعرُب ويقياُلوا: " ر َك الر أل  لً  ُههوي  الر أل  ا لَهًَـاألينَّ  *، ْخَرىنـَتـْ

هري ِمه ر بهييرهِت الرُعُبوِديَّهِة، ويالَّهِذي عيِمهلي أيميهامي أيعريُِننيها تِلرهكي ا نيا ويآبياءينيا ِمه ر أيررِض ِمصر آلييهاِت الَِّذي أيحرعيدي
يهِع  ها وييف مجِي . الرعيِظيميةي، ويحيِفظينيا يف ُهلا الطَّرِيهِا الَّهيِت ِسهررنيا ِفيهي هِطِهأر * الش هُعوِب الَّهِذي ي عيبهيررنيها يف ويسي

ُ  أييرض هها  . فهيههنيهر ههاِهِننيي األيررضي ههُعوِب، وياأليُمههورِيانيي السَّ يههعي الش  نـَْعب ــد  الــر أل  وي يههريدي الههرَّب  ِمهه ر أيمياِمنيهها مجِي
ًَا هِدُروني أينر »فهيقيالي ييُشهوُع لِلشَّهعرِب: * «. ألَن ه  ه َو ا له  تـَْعبـ د وا الـر أل  ألَنـ ه  ا لـهد قـ دموسد َوا لـهد  الي تهيقر
ــوَ  مُتر آِليههة  ايرِيبيههة  يهيررجههُع فهيُيِسههيُء * . الي يهيغرِفههُر ُ نُههوبيُاأر ويخيطياييههاُهأر. َغي ــورد ه  ُتُأ الههرَّبَّ ويعيبيههدر ويِة يا تهيههريهر

هه ي ةِليههيرُاأر  سي نِههيُاأر بهيعرههدي أينر أيحر * «. بَــل  الــر أل  نـَْعب ــد  الي. » الشَّههعرُب لِييُشههوعي: فهيقيههالي * «. ةِليههيرُاأر وييُهفر
تهيررمُتر ألينهرُفِسهُاُأ »فهيقيالي ييُشوُع لِلشَّعرِب:  «. الـر أل  ل تَـْعبـ د وه  أينهرُتأر ُشُهود  عيليى أينهرُفِسُاأر أينَُّاأر قيِد اخر

ههِطُاأر ويأيِميلُههوا قُهلُههوبيُاأر ِة ي  ةَ اْنو ع ــوا اهل َهــَة اْلَمر يبَــفيههاآلني »* «. أيرههُ  ُشههُهود  »فهيقيههاُلوا:  الَّههيِت يف ويسي
ههريائِيلي  ههميعُ  الــر أل  ا لَهًَــا نـَْعب ــد  »فهيقيههالي الشَّههعرُب لِييُشههوعي: * «. الهرَّبا ةِلههِ  ِةسر : 42" )يههش«ويِلصيههورتِِ  نيسر

11-42.)  
وأشهرهوا بهاهلل آلهة أخهرى وترههوا أمهر  ،وسرعان ما خالفوا هذه الوحية وناصهوا علهى أعقهاهبأ

فقههد جههاء يف سههفر القضههاة بعههد  هههر مههوت  ،همهها جههرت بههذلك عههادة اليهههود  ههوال تههاركهأاهلل  
هههريائِيلي. *قهههال: " ،يشهههوع هههلي الَّهههِذي عيِمهههلي إِلسر ، ويالي الرعيمي هههُر لير يهيعرهههِرِف الهههرَّبَّ  ويقيهههامي بهيعرهههديُهأر ِجيهههل  آخي

                                 
 .(111/ 9. )السن  القوب  (1)
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ههريائِيلي  ههكِي الههرَّبا ويفهيعيههلي بهينُههو ِةسر الَّههِذي  َوتـَرَك ــوا الــر أل  ا لــَه آبَــائ ه م  *  َوَعبَــد وا اْلبَـْعل ــيَم.الشَّههرَّ يف عييهر
 ، ريجيُهأر ِم ر أيررِض ِمصرري ُأر،  َوَسار وا َورَاَء آل َهة  أ ْخـَرىأيخر هورلي َوَسـَجد وا ِمه ر آِليهِة الش هُعوِب الَّهِذي ي حي

. ــوا الـر أل  َوَعبَـد وا اْلبَـْعـَل َوَعْشــَتار وَث. * َلَهـا َوَأغَـاو وا الـر أل  ُب الهرَّبا عيليههى فيهيِمهيي ايضيه*  تـَرَك 
ريائِيلي   (.12-19: 1" )قضِةسر

 : بالكرامات اعتقادهم بأنّهم أبناء اهلل واختصاصهم -3
رصي  بك ةسرائيل بالارامات، والوعد م  أهثر األمور اليت جاء تأهيدها يف سفر يشوع 

 .(1)وأ هأ شههعب  املختههار ا هبههأ أ أبنههاء اهلل وأحو لههك انطالقها  مهه  عقيههدهأ به، أرض هنعههانبفهتح 
هاِدمي و قال: " ،فافتتح السفر هبا هياني بهيعردي ميورِت ُموسيهى عيبرهِد الهرَّبا أينَّ الهرَّبَّ هيلَّهأي ييُشهوعي برهِ  نُهون  خي
ههى قيههاِئال :  ههى عي »* ُموسي . فيههاآلني ُموسي ا الشَّههعرِب  قُههأُ  برههِدي قيههدر ميههاتي ا األُررُدنَّ أينرههتي ويُهههل  هههذي اعربُهههرر هههذي

ـع  َتد وس ـه  ب طـ ون  َأْقـَدام ك ْم *  ا لَـى اأَلْرض  ال ت ـي أَنَـا م ْعط يَهـا َله ـْم َأْي ل َبً ـي ا ْسـَرائ يَل. ك ـل  َمْوض 
ُت ُموسيىَلك ْم َأْعطَْيت ه    .(9-1 :1)يش  "، هيميا هيلَّمر

، بههأمر الههربهههان تقسههيأ األرض  عقيههدة تاههرر يف السههفر هثههريا  التأهيههد علههى أن وتبعهها  لههذه ال
وأنه  بهذلك  ،وأنه  الهذي تهو  احلهرب عهنهأ ،ةسهرائيل مجيهع األرض بك ن الرب هو الذي منح وأ

وهل  لك ليجدوا مسواا  ومه را   ،اليت أقسأ أن يعطيها آلبائهأ تقا لأ الوعد بامتال  األرض
وتاههرر هههذا يف السههفر بشههال هبههري ألن  ،أ للشههعوب وسههلب أمههوالأ وأرضهههأجلههرائمهأ وةبههاده

فََأْعَطى قول : " ،و ا جاء يف السفر ،هذا املعتقد هو املوضوع األساسي الذي يدور حول  السفر
ـــائ ه مْ  ـــا هَب ـــَع اأَلْرض  ال ت ـــي َأْقَســـَم َأْن يـ ْعط يَـَه ي ـــَرائ يَل َجم  ـــر ألم ا ْس ههه ال ههها ويسي تهيليُاوهي ُنوا هِبيههها. فيامر * اي

هههويالييرِهأر  فَـــَأرَاَحه م  الـــر ألم  ـــلِّ َمـــا َأْقَســـَم هبَـــائ ه مْ حي يهههِع َحَســـَب ك  ، ويلير ييِقهههفر قُهههدَّاميُهأر ريُجهههل  ِمههه ر مجِي
اِئِهأر،  يــَع َأْعــَدائ ه ْم ب أَْيــد يه مْ أيعرههدي يريههدون بههذلك أن  (.22-29: 41)يههش "بَــْل َدفَــَع الــر ألم َجم 

 المتال  األرض. وما قاموا ب  ،على أعمالأ والقدسية يضفوا الشرعية
وجههههاء يف السههههفر عبههههارات خمتلفههههة ولانههههها تصههههب يف  ات القالههههب وتؤهههههد عقيههههدهأ بههههأ أ 

                                 
سيأف تفصيل  لك ةن شهاء اهلل يف مبههث األثهر األخالقهي لسهفر يشهوع علهى اليههود، ومبههث أرض امليعهاد يف   (1)

 سفر يشوع.
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فجههاء يف خطههاب فينهههاس بهه  ألعههازار  ،مجاعههة الههربفيأعمههون أ ههأ  ،الشههعب املصههطفى املختههار
ا قياليهتر ُههل  »قوله : " ،هأ للمهذبحئوم  مع  م  الر ساء لألسهباش الشهرقية بعهد بنها هذي َجَماَعـة  هاي

ييهاِنُاأر ألي الر ألِّ  ، بِبُهنهر ريائِيلي، بِهالر ُجوِع الريهيهورمي عيهِ  الهرَّبا ِييانيُة الَّيِت ُخنرُتأر هِبيا ةِل ي ِةسر نهرُفِسهُاأر : ميا هِذِه اخلر
؟  حي ا لِتيتيميرَُّدوا الريهيورمي عيليى الرَّبا هاني أيقيِليهل  لينيها ةِ * ميذر ا الريهيهورِم، ويهي ُ فهيغُهوري الَّهِذي لير نهيتيطيهَّهرر ِمنرهُ  ِة ي ههذي مثر

 (.17-11: 44)يش "َجَماَعة  الر ألِّ يف  الرويبيأُ 
"ههل مجاعهة  :هل بك ةسرائيل الذي  اهررب األردن. وقهالأي  قال وليأ مار : مجاعة الرب: 

 .(1)تصار للرب أل أ مجاعت الرب" ول يقل هل اإلسرائيليني ليبني لأ احلا يف االن
هُر يف أيعرهنُيِ هقول : "  ،وأن ال هة حلت هبأ ،وتأف ألفاظ أخرى تؤهد هذا املعتقد فيهيُس ي األيمر

هريائِيلي،  ًـ و ا ْسـَرائ يَل اهللَ بيهِك ِةسر وألفهاظ أخهرى تؤهههد حمبهة اهلل لهأ ألنهه   ،(99: 44)يههش "َوبَــاَرَك بـَ
ـْن َأَمـام ك ْم ش ـع وبلا هما يف قول : " ،الذي تارب عنهأ ويطرد الشعوب أمامهأ َقْد َطَرَد الـر ألم م 

ا الريهيورِم.  َع  يَمةل  ييطرهُرُد أيلرف ها،  ريُجل  وياِحد  ِمنرُاأر * ويقيوِيَّة ، ويأيمَّا أينهرُتأر فهيليأر ييِقفر أيحيد  ُقدَّاميُاأر ِة ي هذي
 .(19-1: 49)يش "هيميا هيلَّميُاأر   أَلن  الر أل  ا لَهك ْم ه َو اْلم َ:ار أل  َعًْك مْ 

فتاهههرر يف السهههفر  ،ويلهههها بتخصيصههههأ بالارامهههات اعتقهههادهأ بهههأن اإللههه  خهههاص لهههأ وهبهههأ
 وهذا ما سنفصل  يف الفقرة القادمة.  ،بشال هبري جدا  ما يدل على  لك

 أن الرب خاص هلم: اعتقادهم -4
يعتقهههد يههههود أن الهههرب  ،امتهههدادا  لعقيهههدهأ أ هههأ شهههعب اهلل املختهههار وأ هههأ أبنهههاء اهلل وأحبههها ه

همههها  وقهههد نشهههأ ههههذا االعتقهههاد نتيجهههة احتاههها  الديانهههة اليهوديهههة بالهههديانات الوثنيهههة ،خهههاص لهههأ
ة  ديانهههة تعهههرض مفههههوم التوحيهههد لهههبعض التغيهههري حيهههث  ولهههت اليهوديهههة ف ،سهههبقت اإلشهههارة ةليههه 

فاإلله  الواحههد  ،قوميهة ونهتل عه   لههك حهدوث تغهري يف حههفات اإلله  الواحهد ويف مفهههوم التوحيهد
حسب الفهأ القومي ةل  خاص ببك ةسرائيل، وعالقته  ببهك ةسهرائيل عالقهة قوميهة عه  عنهها مه  
خالل العههد املقطهوع بينه  وبهني مجاعته  وههو عههد مشهروش بتخصهي  العبهادة ل له  وحهده دون 
 ،اريه، هذا التغري أدى ة  االحتفاظ بالتوحيد مع اإلقرار خبصوحيت  مبعىن أن  ليس توحيدا  عاما  

                                 
  (.9/119. )ن  القوبالس  (1)
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فهاالعياف خبصوحهية اإلله  مسهح يف نفهس الوقههت بهاالعياف بوجهود آلهة أخهرى لألمهأ األخههرى، 
لبههك  وسههاد اسههتخدام عبههارة "ةلهه  ةسههرائيل" لتمييههأه عهه  آلههة الشههعوب األخههرى واعتبههاره ةلهها  قوميهها  

 .(1)ةسرائيل
الـــرأل ففهههي السهههفر تاهههرر بشهههال هبهههري لفهههمح  ،وعلهههى ههههذا الهههنهل سهههار هاتهههب سهههفر يشهههوع

وهثهري مه  األلفهاظ الهيت تهدل  ،والهًـا ،والرأل اله آبائكم ،والرأل الهي ،واله اسرائيل ،الهكم
علههههى رصيصهههههأ بالعنايههههة والرعايههههة مهههه  الههههرب وخصوحههههيت  لههههأ. وهههههذا بيههههان مجلههههة منههههها: ففههههي 

لَّههِة »": األول جههاء يف أمهر يشههوع للشهعب أن يعهه وا األردن قوله  اإلحههايل هِج الرميهي ُجههوُزوا يف ويسي
يائُههوا ألينهرُفِسههُاأر زياد ا، ألينَُّاههأر بهيعرههدي ثياليثيههِة أييَّههام  تهيعربُهههُروني األُررُدنَّ  ههير  ويأرُمههُروا الشَّههعربي قيههائِِلنيي: هي ا ِلاي هههذي

تيِلُاوا األيرر  ُخُلوا فهيتيمر تيِلُاوهيا الر ألم ا له ك مْ ضي الَّيِت يُهعرِطيُاُأ تيدر  (.11: 1)يش "«.لِتيمر
ههى عيبرههُد الههرَّبا قيههاِئال : الههرَّب  »وقههال لألسههباش الشههرقية: " ههاليمي الَّههِذي أيميههريُهأر بِههِ  ُموسي ا رُهههُروا الراي

. ا له ك مْ  حيهّتَّ يُهرِيحي الهرَّب  وقهال لهأ أيضها : " (.19: 1" )يهشقيدر أيرياحيُاهأر ويأيعرطيهاُهأر ههِذِه األيررضي
ويتيُاأر ِمثهرليُاأر، ويمييرتيِلُاوا ُهأر أييرض ا األيررضي الَّيِت   (.1:12" )يشالر ألم ا له ك مْ يُهعرِطيِهُأ  ِةخر

عرنيهها وجههاء يف جههواب الههرأوبينيني واجلههاديني ونصههف سههبج منسههى ليشههوع: " حيسيههبي ُهههلا ميهها مسِي
ميُع  . ِة َّيا ِلُموسيى نيسر  (. 17 :1)يش "ميعيكي هيميا هياني ميعي ُموسيى ييُاونُ  الر ألم ا له  َ ليكي
ويأيميههههُروا  قولهههه : " ،جههههاء يف هههههالم يشههههوع للعرفههههاء حلههههث الشههههعب علههههى عبههههور األردن وهههههذلك

ِد »الشَّعربي قيائِِلنيي:  نيةي الالَّ  الر ألِّ ا له ك مْ ِعنرديميا تهيريورني تيابُوتي عيهر ُلوا ويالرايهي اِمِلنيي ِةيَّهاُه، فيهارر ِي ِويانيي حي
هههريائِيلي:  . وقهههال للشهههعب أيضههها : "(9: 9)يهههش "اِهِنُاأر ويِسهههريُوا ويرياءيهُ ِمههه ر أيميههه فهيقيهههالي ييُشهههوُع لِبيهههِك ِةسر

 (.1: 9" )يش«وا هياليمي الرَّبا ِةِلُاأر تهيقيدَُّموا ِة ي ُهنيا ويامسريعُ »
فجهههاء يف هههههالم  ،السهههفر ةقهههرار األمهههأ املخالفههههة لليههههود بهههذلكوليسهههيت ههههذا املعتقهههد يههههأعأ  

هههبيِبُاأر ": احههاب الأانيهههة للجاسوسههنير  هههان  ِبسي ابيتر قُهُلوبُهنيهها ويلير تهيبرهههاي بهيعرههُد ُرويل  يف ِةنرسي عرنيههها فيهههذي ألينَّ  إمسِي
اِء ِم ر فهيور الر أل  ا لَهك ْم   .(11: 4)يش " يرتُ ُ  ويعيليى األيررِض ِم ر ُهوي اهللُ يف السَّمي

مههأ هلههها هانههت ويظهههر هنهها أن األيقههول حههاحب السههن  القههوب معلقهها  علههى قههول راحههاب:  
                                 

 .422-429د.حممد خليفة حس  أأد. ص .تاريت الديانة اليهوديةينظر:   (1)
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 خاحَّهههةتهههؤم  بوجهههود خهههالا واحهههد أعظهههأ مههه  ههههل الاائنهههات ولاههه  ههههل أمهههة وحهههفت  بصهههفات 
مه  قدرته   لا هو ةل  اإلسرائيليني ملا عرفتوأشرهت ب  م  دون . وأن راحاب رأت أن  لك اخلا

 .(1)  لعبيده وعنايت  هبأوحمبت
مهها اعتههذرت بهه   ،ومهه  األلفههاظ الههيت اسههتعملوها وتههدل علههى اعتقههادهأ أن الههرب خههاص لههأ

أ هأ يريهدون  ،األسباش الشرقية لفينهاس ب  ألعازار ور ساء األسباش يف بناء املهذبح اخلهاص هبهأ
نهينيههافقههالوا: " ،ةثبهات قسههمهأ يف الهرب ها بهييهر ههادي:  قيههدر جيعيهلي الههرَّب  ُرُم  ي ويبيههِك جي ههنيُاأر ييها بيههِك ريأُوبهيهنير ويبهييهر

.ق ْســمد ف ــي الــر ألِّ األُررُدن . ليههيرسي ليُاههأر  ههّتَّ الي كييههاُفوا الههرَّبَّ (. 42: 44)يههش ". فهييهيههُرد  بهينُههوُهأر بيِنينيهها حي
أي ال عالقههة لاههأ بههالرب فهههو لنهها ولههيس لاههأ منهه  قههال ولههيأ مههار  يف تعليقهه  علههى هههذا الههن : 

 .(4)ات واالمتيازات اليت منهنا ةياهام  ال ه شيء
يف  ،وعلهههى ههههذا املنهههوال سهههار السهههفر  يف تاهههرار األلفهههاظ الدالهههة علهههى خصوحهههية الهههرب لهههأ

وقههد تاههررت يف  ،بألفههاظ عديههدة هلههها تههدل علهى خصوحههية الههرب لبههك ةسههرائيل ،مواضهع عديههدة
 ،تضههيف فائههدة جديههدة للبهههثولعههل  هرههها فيهه  ة الههة وال  ،أهثههر مهه  أربعههني موضههعا  يف السههفر

جهاءت يف  ،فأيهادة علهى األمثلهة املهذهورة ،وناتفي باإلشهارة ة  مواضهعها يف ةحههاحات السهفر
: 19و 42، 11، 1: 1و 7: 1و 49 ،19،11: 7و 42، 49، 2: 2)يهههش ههههذه املواضهههع: 

، 2، 9: 44و 1، 9: 11و 12: 17و 12، 1، 1: 12و 99، 12: 19و 24، 29، 11
، 49، 11، 17، 4: 42و 11، 12، 19، 11، 19، 1، 2، 9: 49و 41 ،42، 11، 2
42). 

 .(9)ولتارارها أثر على معتقدات اليهود وترسيت لعقيدة فاسدة سيأف تفصيلها ةن شاء اهلل

                                 
بقولهه  هههذا هأ هها يقههرر ةال أنهه   ،بههالراأ أن حههاحب السههن  القههوب ولههيأ مههار  نصههراينو  (.44/ 9) .السههن  القههوب  (1)

 . عقيدة يهود أ أ أبناء اهلل وأحبا ه
 (.112/ 9. )السن  القوب  (2)
 يف مبهث األثر السليب لسفر يشوع على أخال  اليهود.  (3)
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 ونزول الرب وخمالطته للبشر: ،املعية -6 و 5
ولاهههه  عنههههدهأ  ،ةيعتقههههد اليهههههود معيههههة اهلل خللقهههه  بالنصههههر واملههههؤازرة والتأييههههد واإلرشههههاد واملسههههاعد

اضطراب فيها أل أ يأيدون يف ةثبات املعية اعتقادهأ بهاحللول وأن الهرب ينهأل حقيقهة حهّت كهالطهأ 
 . بل ويقاتل عنهأ ،الرب تل يف تابوت العهد نَّ ةوجيلس يف خيمة االجتماع بل ويقولون 

هههان  يف قولههه : " - عليهمههها السهههالم -جهههاء يف ةثبهههات معيهههة اهلل ملوسهههى ويشهههوع  الي ييِقهههُف ِةنرسي
 . يياتِهكي ِههكي ُههلَّ أييَّهاِم حي ًْـا  َمــَع م وَسـى َأك ـون  َمَعـَ .ويجر لُهكي ويالي أيتهررُُههكي الي  َكَمـا ك  : 1)يههش " ُأمهِر

هريائِ »قيالي الرَّب  لِييُشوعي: و . وجاء يف السفر أيضا : "(2 يهِع ِةسر يلي الريهيورمي أيبهرتيهِدُ  أُعيظاُمهكي يف أيعرهنُيِ مجِي
ًْا  َمَع م وَسى َأك ون  َمَع َ ِلايير يهيعرليُموا أيينا   . (7: 9)يش" َكَما ك 

! الي تهيررهيهبر ويالي تهيررتيعِهبر ألينَّ وقال يف معية الرب ليشهوع: " ؟ تيشيهدَّدر ويتيشيهجَّعر الـر أل  أيميها أيميررتُهكي
هيبُ  ا لَهَ  َمَع َ  ها تيهذر يرُثمي هاني َكـاَن الـر ألم َمـَع َيش ـوعَ و وقهال أيضها : " (.1: 1" )يهش«حي بهيهرُُه  ، ويهي خي

يِع األيررضِ    .(47: 1)يش" يف مجِي
ا اجلريبيلي الَِّذي تيايلَّأي عينرُ  الهرَّب  وجاء يف السفر قول هالب ب  يفن  القنأي: " فياآلني أيعرِطِك هذي

عرههتي يف  لِههكي الريهيههورِم أينَّ  ههة  حُميصَّههنية .  يف  لِههكي الريهيههورِم. ألينَّههكي أينرههتي مسِي ، ويالرُمههُدُن عيِظيمي الرعينيههاِقيانيي ُهنيهها ي
 . (14: 12)يش "«ُهأر هيميا تيايلَّأي الرَّب  فيأي رُردي  َلَعل  الر أل  َمع ي

أن الهرب "يههوه" ينهأل  فإن اليهود يعتقدون ،واعتقادهأ باملعية يشوب  عقيدة احللول والتشبي 
ويفسهرون  ،ذبح، ويقهودهأ علهى شهال دخهان هثيهفوينهأل للمهيف خيمة االجتماع ويبقى معهأ 

 .تعا  اهلل ع   لك علوا  هبريا   واريها م  حفات النق  ،املعية مبشاهبتهأ للرب
و ها يؤههد  لهك  ،وأ هأ علهى شهب  حهورة الهرب ،ويعتقدون بأن نأول  ومعيته  حقيقيهة بالهذات

هاِهِ  لِبيهِك فهي ما جاء يف قهول فينههاس به  ألعهازار لألسهباش الشهرقية: " هاُس برهُ  أيلِعيهازياري الراي قيهالي ِفينرهي
ي ويبيِك جيادي ويبيِك مينيسَّى:  نيا »ريأُوبهينير ًَـًَاالريهيورمي عيِلمر ِييانيهِة.  َأن  الر أل  بـَيـْ ألينَُّاأر لير ريُونُهوا الهرَّبَّ هِبهِذِه اخلر

هريائِيلي ِمه ر ييهدِ  مُتر بيهِك ِةسر يف معهىن قهول فينههاس: أن الهرب  (91: 44)يهش" «الهرَّبا  فياآلني قيدر أينهرقيذر
هلل أي ههو أ علهى  ةن آية هون الرب مع الناس قداستهأ ومشاهبتهأبيننا. قال وليأ مار : أي 

 .تعا  اهلل ع   لك علوا  هبريا  . (1)حورت  ومثال 
                                 

 (.111/ 9السن  القوب. )  (1)
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بأمهانتاأ : أناهأ يعهكفينهاس للسبطني والنصهف  ول: ققال األرشيدياهون جنيب جرجسو 
 . سبهانك هذا هبتان عظيأ.(1)أن الرب اإلل  ساه  بيننا حقا   قد برهنت على

هعي ُهههل  ولهذا يعتقهدون أن خيمهة االجتمههاع يف شهيلوه مسها  للهرب فجههاء يف السهفر: " تيمي وياجر
ريائِيلي يف ِشهيُلوهي وينيصيهُبو  هاعِ مجيياعيِة بيِك ِةسر ِتمي هةي االجر يرمي (. مث  ههر أمهر يشهوع 1: 11" )يهشا ُهنيها ي خي

مث أراد أن يقسههمها بالقرعههة بههني  ،اضههي الههيت ل تفههتح بعههدالرجههال أن ياتبههوا لهه  أمسههاء األر  لههبعض
هاُءوا " قهال: ،جتماع ههي مسها  الهربلاون خيمة اال ،وتاون القرعة أمام الرب ،األسباش مُثَّ جي

ُأر ييُشوُع قُهررعية  فيأيلرقيى * ِة ي ييُشوعي ِة ي الرميهيلَِّة يف ِشيُلوهي.  -1: 11" )يهشَأَماَم الـر ألِّ يف ِشيُلوهي  لي
19.) 

قهادهأ أن الهرب يسها  توجاء يف خطاب فينهاس به  ألعهازار لألسهباش الشهرقية مها يؤههد اع
هههة  أيررُض ُملرِاُاهههأر فيهههاعربُهُروا قهههال: " ،بيهههنهأ ومعههههأ يف خيمهههة االجتمهههاع سي انيهههتر جنِي ا لَـــى ويلِاههه ر ِة يا هي

هههرَُّدوا،  م ْلــ   الـــر ألِّ ال ت ـــي َيْســـك ن  ف يَهـــا َمْســـَكن  الــر ألِّ َأْرض   نهينيههها، ويعيليههى الهههرَّبا الي تهيتيمي ويمتييلَُّاهههوا بهييهر
حي ا اي  ههرَُّدوا بِِبنيههاِئُاأر ألينهرُفِسههُاأر ميههذر نيهها الي تهيتيمي بيِح الههرَّبا ِةلِنيههاويعيلييهر ههري ميههذر (. وهههان مهه  11: 44" )يههشيهر

هرَّدي عيليهى قهولأ: " ،اش على فينهاس والر ساء الهذي  معه جواب تلك األسب ها لينيها ِمنرهُ  أينر نهيتيمي حياشي
ههِة،  بِيهي ِدميههِة أيِو الذَّ ريقيههِة أيِو التهَّقر بيح  لِلرُمهر ــْىَب:  الــر ألِّ الههرَّبا وينهيررجههعي الريهيههورمي عيههِ  الههرَّبا لِِبنيههاِء ميههذر َعــَدا َم

اَم مَ  ًَا ال ى ي ه َو ق د  (.  ا يؤهد اعتقادهأ أن الرب يسها  يف خيمهة 41: 44" )يش«ْسَكً ه  ا له 
 االجتماع بشيلوه هنا  أمام جبل عيبال الذي أقيأ علي  املذبح.

ويعتقهدون أ ها  ،فهّت القرعة عند اخهتالفهأ تاهون أمهام التهابوت ،لديهأ اوأحبح األمر ثابت  
فبعد بناء خيمة االجتماع و هاب الرجال لاتابهة مها تبقهى مه  األراضهي الهيت  ،أمام الرب حقيقة

اِهِبنيي قهههال هاتهههب السهههفر: " ،ل تفهههتح يف عههههد يشهههوع بُهههوا. ويأيورحيهههى ييُشهههوُع الهههذَّ هههاُل وي يهي فهيقيهههامي الراجي
هها، مُثَّ »ِلِاتيابيههِة األيررِض قيههاِئال :  تُُبوهي بُههوا ويِسههريُوا يف األيررِض وياهر اررِجُعههوا ِةيليَّ فيههأُلرِقي ليُاههأر ُهنيهها قُهررعيههة   ِا رهي

ـــيل وهَ  قهههال األرشهههيدياهون جنيهههب جهههرجس يف شهههرح  لهههذا  (.1: 11)يهههش "«َأَمـــاَم الـــر ألِّ ف ـــي ش 
 .(4)يلقى لأ القرعة يف شيلوه حيث بيت الرب وتابوت عهده الن :

                                 
 929صشريل سفر يشوع. لألرشيدياهون جنيب جرجس.  (1)

 .414صشريل سفر يشوع. لألرشيدياهون جنيب جرجس.   (2)
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ههاليمي يف ِسههفررِ ويف قههول هاتههب السههفر: "  ا الراي تيههبي ييُشههوُع هههذي بِههري ا  هي ههر ا هي ههذي حيجي ههرِيعيِة اهلِل. ويأيخي شي
قهال األرشهيدياهون جنيهب  (.41: 42" )يهشَمْقـد س  الـر ألِّ لَّيِت ِعنرهدي وينيصيبيُ  ُهنيا ي  يرتي الربهيل و يِة ا

 .(1)جرجس: مقدس الرب هو خيمة االجتماع
 ،العهههههدومهههه  هههههذا املعتقههههد يعتقههههدون عقيههههدة فاسههههدة أخههههرى وهههههي حلههههول الههههرب يف تههههابوت 

 ويعتقدون أن الرب يسا  بينهأ.

 : ومسكن الرب ،حلول الرب يف التابوت -7
أن  ونيعتقههدف ،اعتقههادهأ بههاحللول ،ومهه  فسههاد اعتقههاد اليهههود وجههرأهأ علههى الههرب سههبهان 

ببنهاء خيمهة االجتمهاع، ليسها  فيهها، مث بعهد  لهك  -عليهما السهالم-الرب أمر موسى وهارون 
، لياون مقره، ولياون على مقربة م  أبنائ  اليههود، يرعهاهأ ويهدبر أمهورهأ، (4)أمر ببناء التابوت

                                 
 .971. صشريل سفر يشوع. لألرشيدياهون جنيب جرجس  (1)
 ولههه   راعهههان ونصهههف وعرضههه   راع  ،حهههندو  حهههنع  موسهههى بهههأمره تعههها ههههو:  عههههد الهههربتهههابوت يعتقهههدون أن   (2)

وهان مصنوعا  م  خشب السنج ومغشى بصفائح م   هب نقي م  داخهل ومه   ،ونصف وارتفاع   راع ونصف
وفهو  ههل  هرف مه  الغطهاء ههروب مه   ههب  ،وتيج برأس  ةهليل م   هب فوقه  اطهاء مه   ههب نقهي ،خارج

وعلهههى ههههل مههه  جهههانيب التهههابوت حلقتهههان مههه   ههههب لعصهههوي التهههابوت املصهههفهتني بالهههذهب حلمهههل  ،يظلهههل الغطهههاء
(. وميثل الاروبان حضور الرب الهذي 91-41: 9وهان املنوش حراست  وأل  بنوقهات م  الالويني )عد ،التابوت

 44-19: 42ال يههدين منههه  وسههاناه بهههني الاههروبني وةعهههالن حههوت  مههه  بينهمهها وهنههها  جيتمههع  ثلهههي الشههعب )خهههر
 ،وعصهها ههارون الههيت أفرخههت ،وههان التههابوت الوعهاء الههذي تتهوي علههى امله  ،(2: 2حههأ1و 11: 7وعهد 1: 99و

( مث وضههع 2-9: 1وعههب 41و 11: 42وهههان عليهمهها وحههايا اهلل العشههر املاتوبههة بإحههبع اهلل )خههر ،ولوحهها العهههد
مث بقي مدة يف خيمة اجللجال وبعد  لك  ،ي (. وهان ُتمل أمام الشعب يف الت41: 91عانب  هتاب التوراة )تث 

( مث ُأخهههذ مههه  اخليمهههة وُأهههل أمهههام اجلهههيش فوقهههع يف 12-14: 7سهههنة )ةر 299و999نقهههل ة  شهههيلوه حيهههث بقهههي 
مث أرجعوه  ،( فأخذه الفلسطينيون ة  أشدود11: 2حأ1أيدي الفلسطينيني عندما ا أم بنو ةسرائيل بقرب أفيا )

فبقهي  ،( مث عنهدما سها  داوود أورشهليأ نقهل التهابوت ةليهها7-1حهأ 1 قريهة يعهارب )ة  أرض الع انيني فوضع يف
مث وضع التابوت يف اليال. ول يا  التابوت يف اليال الثاين اري أننا ال نعلأ هل ُأخذ  ،هنا  ة  أن بىن اليال

 .419-491. ينظر: قاموس الاتاب املقدس صعندما  ب البابليون أورشليأ أو اختفى مث ُفقد
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 .(1)وينصرهأ على أعدائهأ، ويسمون  رب اجلنود اجلالس يف التابوت
ةلهههههأ ضههههائع يسهههها  يف اخليههههام، ويف ومهههه  فسههههاد معتقههههدهأ أن لسههههان حههههال عقيههههدهأ أن: 

خا هب ناثههان أحهد هبههارهأ ف املسها ، ويف الضههباب، واهري  لههك، مث ةنه  أحههب سهاىن القصههور!
: أيأينرههتي تهيبرههِك يل »"قههائال :  ا قيههالي الههرَّب  ههذي ههبر ويقُههلر لِعيبرههِدي دياُودي: هاي ــْكًَايَ ِا رهي أليينا لير * ؟ بـَْيتلــا ل س 

ا الريهيههورِم، بيههلر ُهنرههُت أيِسههرُي  َأْســك ْن ف ــي بـَْيــا   ههري ِة ي هههذي ههريائِيلي ِمهه ر ِمصر ُت بيههِك ِةسر ههعيدر ف ــي ُمنرههُذ يهيههورمي أيحر
. ههِد *  َخْيَمــة  َوف ــي َمْســَكن  ههة  ِة ي أيحي ههُت ِبايِلمي ههلر تيايلَّمر ههريائِيلي، هي يههِع بيههِك ِةسر يف ُهههلا ميهها ِسههررُت ميههعي مجِي
ريائِيلي الَِّذي ي  ها يا لير ُقضياِة ِةسر هريائِيلي قيهاِئال : ِلمي ًـ وا لـ ي بـَْيتلـاأيميهررتُهُهأر أينر يهيررعيهورا شيهعريب ِةسر  "ِمه ي األيررِز؟ تـَبـْ

لمهها  لاهه  داود هههان منشههغال  يف احلههروب، فلههأ يسههتطع أن يبههك ل لهه  بيتهها ، ف (.7-2: 7حههأ4)
 .(4)هان سليمان بىن ل ل  بيتا  

آخهر يأعمهون فيه  أن الهرب ل ياه  له  مسها  عنهدما  ويأداد املفهوم الوثك وضهوحا  يف نه 
ِحينيئِهذ  " فيه . ورد يف الهن  املأعهوم ههذا: وقهد قهام سهليمان ببنهاء بيهت له  فسها  أقام يف الغمام،
الَـَ  بـَْيـَا س ـْكًَىِةينا قيدر بهينهييرهُت * يف الضَّبياِب.  الر ألم ا ن ه  َيْسك ن  قيالي »تيايلَّأي ُسلييرمياُن:  ا ن ه، مياي

 .(9)(19-14: 1مل1)"«ِة ي األيبيدِ  ل س ْكًَاكَ 
اهلل تعا  عقيدة اري ب اإلميان ةن هذا العرض يبني للقار  واملتابع بأن عقيدة هؤالء القوم يف

 .(2)احلال هما ظهر أن  لك جمرد ادعاءوال يافي أن يصرحوا بأ أ موحدون و  سليمة،
ويعتقدون أن الرب تتاج ملاان يسا  في  سهواء    ،يعتقدون أن الرب تل يف تابوت العهدو 

ويعتقهدون أ هأ بوقههوفهأ أمهام التهابوت فإ ها هههأ  ،ههان يف خيمهة االجتمهاع بشههيلوه أو يف الياهل
لهذا تاهرر يف السهفر وبصهورة هبهرية  ههر تههابوت  ،يقفهون أمهام الهرب العتقهادهأ أن الهرب تهل فيه 

                                 
 .99اهلل جل جالل  واألنبياء عليهأ السالم يف التوراة والعهد القدب" د.حممد علي البار.ص  (1)
م. 4919-ه1291السههويدان، اإلبههداع الفاههري، الاويههت، الطبعههة الثالثههة  د. ههار . اليهههود املوسههوعة املصههورة  (2)

 .11ص
 .24ص  .أ.د.أسعد السهمراين .اليهودية عقيدة وشريعة  (3)
 .29. صأ.د.أسعد السهمراين .اليهودية عقيدة وشريعة  (4)
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ايهة  مه  عبهور  هر األردن ويف ههل فتوحهاهأ تملونه  بد ،وتملون  أمامهأ يف ههل  رههاهأ ،العهد
ومهه  خاللهه  يقاتههل  ،بههني أيههديهأ ويعتقههدون أ ههأ يسههتمدون منهه  النصههر واإلعانههة حللههول الههرب فيهه 

 .الشعوب عنهأ ويطردهأ م  أمامهأ
جهههاء يف بدايهههة السهههفر عنهههدما أرادوا عبهههور  ،ألجهههل  لهههك ألهههوه أمهههامهأ أينمههها  هبهههوا وحلهههوا

: قههول يشههوع للعرفههاء: " ،األردن ــاب وَت َعْهــد  الــر ألِّ ِعنرههديميا تهيههريورني »ويأيميههُروا الشَّههعربي قيههائِِلنيي ِةِلُاههأر  َت
ُلوا ِمههه ر أيميهههاِهِنُاأر ويِسهههريُوا ويرياءيهُ  هههاِمِلنيي ِةيَّهههاُه، فيهههارر ِي نيهههةي الالَِّوياهههنيي حي (. وقهههال لهههأ 9: 9" )يهههشويالرايهي

نيهههِة: ويقيهههالي ييُشهههوُع لِ أيضههها : " لُهههوا »لرايهي هههعربِ  تَـــاب وَت اْلَعْهـــد  اأِر لُهههوا «. وياعربُههههُروا أيميهههامي الشَّ تَـــاب وَت فيهيمي
 (.1: 9" )يشويسياُروا أيميامي الشَّعربِ  اْلَعْهد  

ويأيمَّا أينرتي فيأرُمِر وم   لك قول : " ،ُعرفوا حمل  ،وجعل يشوع للتابوت ههنة خمصصني حلمل 
" «وني يف األُررُدنا قيههاِئال : ِعنرههديميا تيههأرُتوني ِة ي ضيههفَِّة ِمييههاِه األُررُدنا تيِقُفهه تَــاب وت  اْلَعْهــد  اْلَكَهًَــَة َحــام ل ي 

اِم (. وقال أيضا : "1: 9)يش تيِقر  بُطُوُن أيقردي اْلَكَهًَة  َحام ل ي تَاب وت  الر ألِّ َسيِّد  ويييُاوُن ِحينيميا تيسر
ـــا هههِدريةي ِمههه ر فهيهههورُ ، تهينهرفيلِهههُا ويتيِقهههُف نيهههدوا يف ِمييههه اأَلْرض  ك لَِّه اِه األُررُدنا، أينَّ ِمييهههاهي األُررُدنا، املِيرهههاهي الرُمنرهي

ا  َواْلَكَهًَة  َحام ل و تَـاب وت  اْلَعْهـد  ويليمَّا ارر ييلي الشَّعرُب ِم ر ِخيياِمِهأر ِلايير يهيعربُهُروا األُررُدنَّ، * «. وياِحد 
 اْلَكَهًَـة  َحـام ل ي الت ـاب وت  ِة ي األُررُدنا ويانرِغمياِس أيررُجِل  َحام ل ي الت اب وت  فيِعنردي ِةتهريياِن *  بِ أيميامي الشَّعر 

يِع ُشطُ   (.12-19: 9" )يشوِ ِ  ُهلَّ أييَّاِم احلريصيادِ يف ضيفَِّة الرِميياِه، وياألُررُدن   ُرتيِلمل  ِة ي مجِي

تَاب وت  َعْهد  ُهوي يا يقول يشوع مشجعا  الشعب للعبور: " ،بت  للربوهانوا يعظمون  جدا  لنس
 (.11: 9" )يشعياِبر  أيمياميُاأر يف األُررُدنا  َسيِّد  ك لِّ اأَلْرض  

ففهي قهول هاتهب  ،ضور الهرب معههأ حللوله  يف التهابوتالتابوت ميثل حقيقة ح يعتقدون أنو 
ههراِدي ي لِلرُجنرههِد عيبهيههُروا أيرههوي أيرربيعِههالسههفر يف قصههة عبههور األردن: " ــاَم الــر ألِّ نيي أيلرف هها ُمتيجي ههررِب ِة ي  َأَم لِلرهي

أي الهرب حاضهر يف التهابوت ألن التهابوت ههان  قال وليأ مهار : .(19: 2)يش " عيريبياِت أيرِتيا
مبنألهة م  باب ا از املرسل وهو التعبري عه  احملهل باسهأ احلهال ألن التهابوت ههان  ،(1)آية حضوره

 .(4)حمل للرب ألن  حمل ظهوره ل سرائيليني

                                 
 (.92/ 9السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. )  (1)
 =: أي التابوت الذي في  اللوحهان املاتهوب  تابوت عهد الربالسن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. وقال:   (2)
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و ا يؤهد اعتقادهأ حلهول الهرب يف تهابوت العههد أ هأ يأعمهون أن يشهوع ور سهاء األسهباش 
يقههول   ،همهها فعلههوا عنههدما هههأم أهههل عههاي  ليعههة جههيش يشههوع  ،يفأعههون ة  التههابوت يف النوائههب

ههأَّ ي ييُشههوُع ثِييابيههُ  هاتههب السههفر يف  لههك: " ِهههِ  ِة ي األيررِض فيمي ههقيجي عيليههى ويجر  َأَمــاَم تَــاب وت  الــر ألِّ ويسي
هههريائِيلي، ويويضيهههُعوا تُهرياب ههها عيليهههى ُرُ وِسهههِهأر.  هههاِء، ُههههوي ويُشهههُيوُا ِةسر هههياُد »ويقيهههالي ييُشهههوُع: * ِة ي الرميسي آِه ييههها سي

ا الشَّههعربي األُررُدنَّ تهيعربِههري ا  هها يا عيبهَّههررتي ههههذي ! ِلمي فهيعينيا ِة ي ييههِد األيُمههورِيانيي لِيُِبيههُدونياالههرَّب  ههير تيهههدر ؟ لييرتهينيههها  ِلاي
نيا وي  نَّا يف عي رِ األُررُدنا اررتيضييهر فريد علي  الرب الهذي تهل يف التهابوت ويقهول:  (.7-1: 7" )يشسياي

؟»فهيقيالي الرَّب  لِييُشوعي: " ِهكي ! ِلميا يا أينرتي سياِقج  عيليى ويجر  (. 19 :7" )يشُقأر
يههذهر السههفر أ ههأ أتههوا مبهها الهه  مهه  الغنههائأ فبسههطوا تلههك  ،ويف خهه  خيانههة عخههان بهه  هرمههي

يههِع بيههِك  يقههول: " ،املسههروقات أمههام الههرب ههِة ويأيتهيههورا هِبيهها ِة ي ييُشههوعي ويِة ي مجِي ههِج اخلرييرمي ا ِمهه ر ويسي ههُذوهي فيأيخي
ريائِيلي، أي أمهام قال وليأ مار  يف شرح  لذا الهن :  .(49: 7)يش " َأَماَم الر ألِّ ويبيسيطُوهيا  ِةسر

تابوت العهد مظهر حضور الرب وهو املاان الذي هان يشوع والشهيوا يتوقعهون خهروج األوامهر 
لههذهب ة  منهه  فتاههون قههد ُبسههطت أمههام الههرب. وقههد ُعلههأ آنفهها  أن اهلل أمههر بههأن يههأتوا بالفضههة وا

 يف التابوت.وهذا يدل على اعتقادهأ حلول الرب  .(1)خأانت 
يهعي قهال: " ،وجاء يف السفر أيضا  يف آخر اجتماع ليشوع ببك ةسهرائيل هلههأ ويمجييهعي ييُشهوُع مجِي

ههاءيُهأر ويُقضيههاتهيُهأر ويُعريفيههاءيهُ  ههريائِيلي ويُر يسي ههِايأي. ويديعيهها ُشههُيواي ِةسر ههريائِيلي ِة ي شي ههبياِش ِةسر ثهيلُههوا أيسر ــاَم أر فيمي َأَم
 ياهون جنيهب جهرجس معلقها  علهى ههذا الهن : "أمهام الهرب"قهال األرشهيد(. 1: 42" )يهشالر ألِّ 

ويُرجح أن ياون يشوع  ،وألن اجتماعهأ هان بامس  ،ألن الرب حالٌّ بني شعب  ،أي يف حضرت 
ويههههذهرون أن الههههرب يف  ،قههههد أحضههههر تههههابوت العهههههد وجعلهههه  أمههههامهأ ليشههههعروا بقدسههههية االجتمههههاع

 .(4)وسطهأ وأ أ ماثلون أمام 

                                 = 
. تفسهري سهفر أي أمهام تهابوت عههده: وقهال األرشهيدياهون(. 27/ 9)فيهما الوحايا العشهر الهيت ههي عههد الهرب. 

 .11صيشوع.
 (.11/ 9) .السن  القوب  (1)
 .912شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس. ص  (2)
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  : واعتقهدوا أن الالويهني خهدم  ا  م  هذه العقيهدة قد سهوا الالويهني ألهة التهابوت وخيديميهوانبثاق
هههى " : للهههرب خلهههدمتهأ بيتههه  ومسهههان  وتابوتههه . جهههاء يف السهههفر ويأيمَّههها ِسهههبرُج اليِوي فهيليهههأر يُهعرِطهههِ  ُموسي

ـيبـ ه مْ نيِصيب ا.  ُههأر   الر ألم ا لـه  ا ْسـَرائ يَل ه ـَو َنص  ها هيلَّمي أي  يقهول ولهيأ مهار : .(99: 19)يهش "هيمي
ماهههرس خلدمهههة الهههرب سهههواء يف اخلدمهههة الاهنوتيهههة أو يف اخلهههدمات األخهههرى يف بيتههه  املقهههدس، ول 

  ويعتقههههدون أن .(1)قي األسههههباش، ألن الههههرب هههههو نصههههيبهأياهههه  لهههه  نصههههيب مهههه  األرض مثههههل بهههها
ههِطُاأر، ألينَّ قههال يف السههفر: " ،نيالالويهه الههرب نصههيب (4)ههنههوت ههأ  يف ويسي ألينَّههُ  ليههيرسي ِلالَِّوياههنيي ِقسر

ــيبـ ه ْم. ــَو َنص  ههُذوا نيِصههيبهيُهأر يف عيهه رِ  َكَهً ــوَت الــر ألِّ ه  ههُف ِسههبرِج مينيسَّههى قيههدر أيخي ُ ويِنصر ههاُد ويريأُوبهيههنير ويجي
 .(7: 11)يش "«الرَّبا يَّاُه ُموسيى عيبرُد األُررُدنا أيروي الش ُروِ ، الَِّذي أيعرطياُهأر ةِ 

والعتقههادهأ أن الههرب تههل فيهه  حقيقههة   ،وعظههيأ قههدره يف نفوسهههأ ،وألمهيههة التههابوت عنههدهأ
فعالوة على مها  ُههر مه   ،تارر هثريا   هره يف هذا السفر ويف اريه م  األسفار ،هما سبا بيان 
 ،1 ،1 ،2: 2و  17: 9)يهش : ،هذه ةشارة ملواضع  هر التابوت يف سهفر يشهوع ،أمثلة بعالي 

 (.99: 1و 19، 14، 11 ،1 ،1، 7، 1: 1و 11 ،11 ،11 ،19

 : إثبات احلياة هلل سبحانه وتعاىل -8
حيههث يعييهه  مهها  ،ولاههنهأ يشههبهون حياتهه  حيههاة املخلههوقني ،اليهههود يعتقههدون أن الههرب حههي

ل وسهج يعيي اخللا م  حفات النق  م  تعب ونصب وحأن وندم وحهب للهدم وأنه  حهي ته
همها سهبا   ،وأن  تل يف تهابوت العههد ،العتقادهأ أن  يسا  يف خيمة االجتماع بشيلوه ،خلق 

 بيان  تعا  اهلل عما يقول الظاملون علوا  هبريا .
 ،و هرده للشهعوب مه  أمهامهأ ،ويف السفر جاء ةثبات احليهاة مقرونها  حلوله  بهني بهك ةسهرائيل

ا »مُثَّ قيههههالي ييُشههههوُع: قههههال: " ههههِطُاأر، وي يههههررد ا ييطرههههُرُد ِمهههه ر أيميههههاِمُاُأ  اهلَل اْلَ:ــــي  تهيعرليُمههههوني أينَّ هِبههههذي يف ويسي
اِشهيانيي وياألي  ِررجي ِهوايانيي ويالرِفهرِزايانيي وياجلر ِثهايانيي وياحلر نهرعيانِيانيي وياحلر قهال  (.19: 9)يهش" ُمهورِيانيي ويالرييُبوِسهيانيي الراي

                                 
 .414ألرشيدياهون صل شريل سفر يشوع : ينظر  (1)
لشخ  املخص  لتقدب الذبائح. الاهنوت: هو عمل الااه  وهو خادم دي  ويف احطاليل الاتاب املقدس ا  (2)

 .711ينظر: قاموس الاتاب املقدس ص
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، وبيانها  حليهاة اهلل حيهاةنعت  باحلي متييأا  ل  تعا  ع  آلة األمأ اليت ال حس لها وال وليأ مار : 
 .(1)وقدرت  على نصرهأ ودفع أعدائهأ م  األمأ

 مع أهنم مشبهة يف صفات اهلل تعاىل: ،إثبات القوة وحتريف معنى اليد -١
الهههرب  نَّ ةلهههون بهههل يقو  ،ويشهههبهون حهههفات اهلل بصهههفات خلقههه  ،اليههههود مشهههبهة يف الصهههفات

ههههاني عيليههههى »ويقيههههالي اهللُ: خلهههها آدم علههههى حههههورت  جههههاء يف سههههفر التاههههوي : " ههههُل اإِلنرسي ــــورَت ًَا  نهيعرمي م 
ًَا ههاِئِأ، ويعيليههى ُهههلا األيررِض، َكَشــَبه  اِء ويعيليههى الربهيهي ههِر ويعيليههى  يههريرِ السَّههمي ههلَّطُوني عيليههى مسييههِك الربيهر ، فهيييتيسي

بَّابياِت الَّيِت تيِدب  عيليى األيررضِ  يِع الدَّ َعلَـى م ـورَة  فيخيلياي اهللُ اإِلنرسياني عيليهى ُحهوريتِِ . * «. ويعيليى مجِي
(. ويصفون اهلل جل جالل  مبا يعيي اإلنسان مه  حهفات الهنق  47-41: 1ك" )تاهلل  َخَلَقه  

فيأعمون أن اهلل تعب واحتاج للراحة وأن  تأن ويندم علهى بعهض أفعاله  وأنه  ة ا اضهب وقهع يف 
ومع أ أ يشبهون اهلل خبلقه  ةال أ هأ ترفهون معهىن  ،الظلأ واريها  ا يتقدس اهلل جل وعال عنها

يهُع ُشهُعوِب األيررِض لا مبعىن القوة. جهاء يف السهفر قهول يشهوع: " ةاليد ويقولون  هير تهيعرليهأي مجِي يَـَد اي
 : قهال يف السهن  القهوب. (42: 2)يهش  "«بَّ ِةليُاهأر ُههلَّ األييَّهامِ أينهَّهيا قيوِيَّة ، ِلايهير رييهاُفوا الهرَّ  الر ألِّ 

 .(4)اهللمل اإلسرائيليني على خشية لبيان قدرة الرب لال األمأ وحل
ياىن هبا ع  قوت ، وأعمال الرب اليت عملها مهع شهعب  : جنيب جرجس قال األرشيدياهونو 
 .(9)للشعوب الغريبة على قوت  وقدرت ت ه  

فجهاء يف خطهاب فينههاس  ،وأحبح هاتب السفر يستخدم هلمهة "يهد الهرب" بهاملعىن ا هازي
ههادي ويبيههِك بهه  ألعههازار لألسههباش الشههرقية: " ي ويبيههِك جي ههاِهِ  لِبيههِك ريأُوبهيههنير ههاُس برههُ  أيلِعيههازياري الراي فهيقيههالي ِفينرهي

مُتر »مينيسَّههى:  ِييانيههِة. فيههاآلني قيههدر أينهرقيههذر نهينيهها ألينَُّاههأر لير ريُونُههوا الههرَّبَّ هِبههِذِه اخلر نيهها أينَّ الههرَّبَّ بهييهر  بيههِك الريهيههورمي عيِلمر
هههريائِيلي ِمههه ر  ـــد  ِةسر ـــر ألِّ  َي قهههال األرشهههيدياهون جنيهههب جهههرجس يف معهههىن "يهههد  (.91: 44" )يهههش«ال

 .(2)الرب" هنا: أي أنقذهأ م  اضب الرب وانتقام 
                                 

 (.41/ 9السن  القوب. )  (1)
 (.97/ 9السن  القوب. )  (2)

 .71صشريل سفر يشوع. األرشيدياهون.   (3)

 .929صشريل سفر يشوع. األرشيدياهون.   (4)
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قهال: ةن آيهة ههون الهرب مهع  ،وقد قال وليأ مهار  يف شهرح  لهذا الهن  قهوال  عظيمها  خطهريا  
 ،قلنها أن لنها شهرهة معه ألنه  ةن  ،قداستهأ ومشاهبتهأ هلل: أي ههو أ علهى حهورت  ومثاله  ،الناس

فلنها  ،ولاه  ةن سهلانا يف النهور همها ههو يف النهور ،وسلانا يف الظلمة ناذب ولسنا نعمل احلها
 . تعا  اهلل وتقدس عما يقول علوا  هبريا .(1)شرهة بعضنا مع بعض

 كذلك استعملوا لفظ الفم مبعنى جمازي: ،وكما استعملوا اليد يف املعنى اجملازي
ههاُل ِمهه ر زياِدِهههأر، ويِمهه ر قههول هاتههب السههفر: " ،فجههاء يف قصههة خديعههة أهههل جبعههون  ههذي الراجي فيأيخي

أيُلوا. َفم  الر ألِّ  هنايهة عه  الاهالم والهوحي لألنبيهاء الفم . واستخدموا حفة (12: 1)يش" لير ييسر
يس الاهنههة : وهههان الههرب جييههب يشههوع ةمهها مباشههرة وةمهها جييههب رئههقههال األرشههيدياهونأو الاهنههة. 

، أو بهههأي درت  ويعههرف بههه  قضهههاء الهههرب ومقاحهههدهعهه   ريههها األورب والتمهههيأ الهههذي تملههه  يف حههه
 .(4) ريا آخر يراه اهلل حامت 

أو بيانهها  مهه  فهأ الههرب بواسههطة الاهاه  الههذي هههان يعلههأ  : ل يسهألوا هالمهها  ولههيأ مههار وقهال 
 .(9)ة الرب بواسطة األورب والتميأةراد

قامههت ال اههني العقليهة القطعيههة وقهد  ،التشهبي  أمهر ظههاهر يف نصوحههأ املقدسهةووقهوعهأ يف 
يف تههوراهأ  هأ هنههاواحلجههل الدينيههة النقليههة أن اهلل لههيس همثلهه  شههيء وهههو السههميع البصههري، ولاههن

 .(2)احملرفة يشبهون اهلل خبلق  تشبيها  حرتا  
يف  تقهول ههاري  أرمسهيونل ،ميواملصدر اليهوي أهثر وقوعا  يف التشهبي  مه  املصهدر األلهوهي

 )اليهههههههههوي((J: "تعههههههه  هههههههههل مههههههه  )  يف املصهههههههدري  األلههههههههوهيمي واليههههههههوياخلهههههههالف حهههههههول اإللهههههههه
حهههورا  تشهههبيهية  Jإ ة  تسهههتخدم   آراء شهههديدة االخهههتالف حهههول اإللههه عههه )األلهههوهيمي( (E) و

                                 
 (.111/ 9السن  القوب. )  (1)

 .122صشريل سفر يشوع. األرشيدياهون.   (2)
 (.71/ 9السن  القوب. )  (3)
عبههدالقادر بهه  شههيبة احلمههد،  بعهة ماتبههة دار الأمههان للنشههر والتوزيههع،  .األديههان والفههر  واملههذاهب املعاحهرةينظهر:   (4)

 .41م. ص4991 -ه 1299الطبعة الثالثة، 
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باإلنسهههان ستتسهههبب يف ةحهههراج املفسهههري  املتهههأخري . مثهههل يههههوه الهههذي يتجهههول يف جنهههات عهههدن  
 .باب سفينة نويل، ويغضب ويغري رأي ههاهأ م  الشر  األوسج، ويغلا 

فضهل أن )يتههدث( بهل ي حهّت ةنَّ فتع  ع  ر ية أهثهر تسهاميا  إللهوهيأ، الهذي ينهدر  Eأما 
 .يرسل أحد املالئاة رسوال  

، الهذي ييأسه  ةل عضهوا  يف ا لهس اإللهي للمقدسهني: ففي األحهل ههان يههوه ة  أن قالت
(ELةلهه  هنعههان األعلههى )الههذي ومهها ة   لههك مهه  الافههر والشههر   .(1)"، مههع زوجتهه  عشههتاروت

 كالف هل أحول األنبياء يف اإلميان باهلل وتقديس  وتوحيده.

 إثبات القسم هلل تعاىل بدون ذكر الصيغة: -٩1
ولاههه  ل يهههذهر املقسهههأ بههه  يف القسهههأ الهههوارد يف سهههفر  ،اليههههود بهههأن اهلل يقسهههأ خللقههه يعتقهههد 

م   ءبشيأو  ،م  أمسائ  احلسىن أو حفات  العال؟ ءبشيهل  ،الربل يذهر مبا ا أقسأ  ،يشوع
وياهررون القسهأ هثهريا  ويقرنونه  يف الغالهب  ،خلق ؟ وة ا جاء قسأ الرب بدون أي تفصيل يهذهر

، ألينَّهكي ت  أرض امليعاد. فاان يف افتتايل السفر قول الرب ليشوع: "بالوعد بامتال شيهدَّدر ويتيشيهجَّعر
ا الشَّعرِب األيررضي الَّيِت   (.1: 1" )يشأينر أُعرِطيهيُهأر  َحَلْفا  هبَائ ه مْ أينرتي تهيقرِسُأ ِلذي

هريائِيلي ألينَّ بيهِك وجاء أيضا  يف خ  ختان يشوع للشهعب يف اجللجهال قهول الهرب ليشهوع: "  ِةسر
، الَّهذِ  هري هاُل احلريهررِب اخلريهارِِجنيي ِمه ر ِمصر يهُع الشَّهعرِب، رِجي ِر حيّتَّ فيِكي مجِي ي ي لير سياُروا أيرربيِعنيي سينية  يف الرقيفر

، الَِّذي ي  ميُعوا لِقيورِل الرَّبا ُهأر أينَّهُ  الي يُهرِيِهِأ األيررضي الَّهيِت  َحَلَف الـر ألم ييسر آلبيهاِئِهأر أينر  َف الـر ألم َحلَـلي
 .(1: 2)يش  "يِت تيِفيُض ليبهين ا ويعيسيال .يُهعرِطيهينيا ِةيَّاهيا، األيررضي الَّ 

 ،وأُعيهد القسههأ مهرة أخههرى بعههد أن اسهتو  يشههوع ومهه  معه  علههى األراضههي و قها لههأ الوعههد
يههعي األيررِض الَّههيِت قههال: " ههريائِيلي مجِي هها آلبيههاِئِهأر في َأْقَســَم فيههأيعرطيى الههرَّب  ِةسر ُنوا أينر يُهعرِطيهيهي ههاي هها ويسي تهيليُاوهي امر

 (.29: 41)يش  "هِبيا
ويف سهههفر  ،فيعتقهههدون أن الهههرب يقسهههأ لتأهيهههد هالمههه  ولتأهيهههد الوعهههد الهههذي يعهههد بههه  خلقههه 

 يشوع ل يذهر املقسأ ب  ة القا . 
                                 

 .11ص لااري  أرمسيونل.. تاريت الاتاب املقدس  (1)
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 : ل الربوأن إبراهيم يسخر ويضحك من قو ،موسى خياصم الربوقد زعموا كذلك أن 
: " :موسهههى يف خههه جهههاء يف سهههفر اخلهههروج  هههى ِة ي الهههرَّبا ويقيهههالي هههعي ُموسي ههها يا »فهيريجي هههياُد، ِلمي ييههها سي

ههلرتيِك؟  هها يا أيررسي ا الشَّههعرِب؟ ِلمي ههأرتي ِة ي هههذي ههاءي * أيسي ، أيسي ههكي لرههُت ِة ي ِفررعيههورني أليتيايلَّههأي بِامسِر فيِإنَّههُ  ُمنرههُذ ديخي
ا   .(1)(49-44 :2 خر)" «.الشَّعرِب. ويأينرتي لير ُريلا ر شيعربيكي ِة ي هذي

 باإلضههافة ة  اإلسههاءة هلل تعهها ، فيهه  ةسههاءة لهه  ولنبوتهه ، وينسههبون إلبههراهيأ عليهه  السههالم مهها
اون له  ولهد فيقولون بأن ةبراهيأ ضهك وظ  األمر عبثا  ومأاحا  حني أبلغ  الرب تعا  بأنه  سهي

ُعو »بهرهرياِهيأي: ويقيهالي اهللُ إلِ جهاء يف سهفر التاهوي : " ،سهارةم  زوجته  األو   هارياُي امرريأيتُهكي الي تيهدر سي
ها فهيتيُاهوُن أُ ي ها، ويُملُهوُ  * امسريهيا سياريايي، بيِل امسرُهيا سياريُة.  ها ابهرن ها. أُبيارُِههي ويأُبيارُِههيا ويأُعرِطيكي أييرض ا ِمنهرهي

هها ييُاونُههوني  هي ــه  َوَضــ:  َ * «. ُشههُعوب  ِمنهر ــَراه يم  َعَلــى َوْجه  ههلر يُوليههُد »، ويقيههالي يف قهيلربِههِ : َفَســَقَ  ا بـْ هي
ِعنيي سينية ؟  .(4)(17-12: 17)تك «البرِ  ِمئيِة سينية ؟ ويهيلر تيِلُد سياريُة ويِهيي بِنرُت ِتسر

وحاشهها أن ياههون  لههك قههد  ،ويف هههذه النصههوص سههوء أدب مهه  األنبيههاء مههع اهلل جههل وعههال
فايهف  ،فهأ دعاة التوحيد وتهوقري املهو  جهل جالله  واخلضهوع والتهذلل له  سهبهان  ،حدر منهأ

 ؟!الفظائعميا  أن يصدر منهأ مثل هذه 

 الوحي: -٩٩
اليهههود عنهههدهأ اضهههطراب يف مسههألة الهههوحي و لهههك نهههاتل عهه  اضهههطراهبأ يف مسهههألة علهههو اهلل 

ونهههاتل ههههذلك عههه  عقيهههدهأ يف  ،ونهههاتل عههه  اعتقهههادهأ بهههاحللول واخهههتالش الهههرب خبلقههه  ،تعههها 
وةن هانوا يعتقهدون أن الهوحي  ،فيدخلون حفة اإلرادة يف الوحي ،التشبي  وأن الرب يشاب  خلق 

 ،الهوحي بههالاالم املباشهر وهههي مها يسههمى عنهدهأ مههرأى النبههوة الطريقـة األولــى: ،ياهون بطههريقني
ومههه  أاهههرب تفسهههرياهأ للهههوحي  ،ةال أ هههأ يتوسهههعون يف تقسهههيأ ههههال الطهههريقتني ،أبهههاحللالثانيـــة: و

 وليس لأ رأي ثابت يف تفسري بعض الوقائع. ،ولأ تفسريات أخرى (9)قولأ باألورب والتميأ

                                 
 .97د.حممد علي البار.ص .يف التوراة والعهد القدباهلل جل جالل  واألنبياء   (1)

 .21-29ص. أ.د.أسعد السهمراين .اليهودية عقيدة وشريعة  (2)
 تقدم بيان معناها، وسيأف تفصيل الوحي عندهأ يف مبهث النبوة ةن شاء اهلل.  (3)
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ومهه  األمثلههة علهى  لههك قصههة عخههان  ،وعنهدهأ اضههطراب يف هيفيههة الههوحي يف بعهض الوقههائع
قُههأر قيههداِس قههال هاتههب السههفر يف الههرب ليشههوع: " ،نههائأ أرتههاعنههدما خههان وأخههذ مهه  ا ،بهه  هرمههي

ههريائِ  ههريام  ييهها ِةسر ههِطكي حي ههريائِيلي: يف ويسي ا قيههالي الههرَّب  ةِلههُ  ِةسر ههذي ُسههوا لِلرغيههِد. ألينَّههُ  هاي يُل، الشَّههعربي ويقُههلر: تهيقيدَّ
ههههّتَّ تهينرأُِعههههوا احلريهههه اِئكي حي . فيههههالي تهيههههتيمياَُّ  لِلث بُههههوِت أيميههههامي أيعرههههدي ههههِطُاأر فهيتيتهيقيههههدَُّموني يف الرغيههههِد * ريامي ِمهههه ر ويسي

بياِ ُاأر، ويييُاوُن أينَّ السابرجي الَِّذي   يَْأخ ـى َها الـر ألم يهيتهيقيدَُّم ِبعيشيائِرِِه، ويالرعيِشرييُة الَّهيِت  يَْأخ ى ه  الر ألم بِأيسر
ُم بِبُهُيوِهيا، ويالربهييرُت الَِّذي  الِِ .  الر ألم يَْأخ ى ه  تهيتهيقيدَّ ويييُاوُن الرميأرُخوُ  بِاحلريرياِم ُترهريُ  بِالنَّهاِر * يهيتهيقيدَُّم ِبرِجي

ريائِيلي  ، ويألينَُّ  عيِملي قهيبياحية  يف ِةسر دي الرَّبا  .(12-19: 7)يش  «ُهوي ويُهل  ميا ليُ ، ألينَُّ  تهيعيدَّى عيهر
قهال األرشهيدياهون جنيهب جهرجس:  ،تفسريهايأخذه الرب" لديهأ اختالف يف : "ففي قول 

، فيتقهدم األسههباش الواحهد تلههو اآلخههر األوريـم والتمــيمورمبها هههان الهرب يعلهه  لهأ هههذا عه   ريهها 
، وهاههذا احلههال مههع العشههائر والبيههوت والرجههال، أو رمبهها  رى هههل جههواب الههرب عنهه  بههنعأ أو بههالويهه

ي عينه  الهرب، ورمبها اختهار الهرب علهى األسهباش مث علهى عشهائر السهبج الهذ تلقـى القرعـةهانت 
  .(1)ألقوا القرعةملفسري  ة  أ أ خالف هاتني، ومييل معظأ ا وسيلة علًية أخرىأي 

علههههى قههههول بعههههض  بــــإعالن اهلل ليشــــوع: السههههبج الههههذي يأخههههذه الههههرب :وقههههال ولههههيأ مههههار 
آليهة مها أن لهيس يف ا -القهائلني بهاإلعالن– وحجهة األولهني على قول اآلخر. وبالقرعة ،املفسري 

يشري ة  القرعهة. وحجهة اآلخهري  أنه  هانهت العهادة يف مثهل  لهك أن يعهني املطلهوب بالقرعهة وأن 
 تلك القرعة مقينة بالعناية اإللية فهي ليست هالقرعة املعتادة.
 هههههانوا يههههدخلون اخليمههههة علههههى التههههوايلورأى أحههههد القههههائلني بعههههدم القرعههههة هنهههها، أن األسههههباش  

قههدموا سههبج  : (4)وكــان اهلل يقــول مــن فــوق الكــروبيم فيهه  التههابوت، ويقيبههون مهه  املاههان الههذي
وكــان كــل الشــعب يســمع مــوت  لــ  فههالن وقبيلههة فههالن وعشههرية فههالن ة  أن ُعههني  عخههان، 

                                 
 .191صشريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.   (1)
هروبون، مالئاة يرسلون م  قبل اهلل أو يقيمون يف حضرت  تعا ، أقامهأ اهلل على أبواب حيغة اجلمع الع ية أو    (2)

( ويقههال عههنهأ أ ههأ  وو جنههاحني. أمهها أشههباههأ فاانههت مهه  42: 9جنههة عههدن عنههدما  ههرد آدم وحههواء منها)تههك
 91: 41 هب وأوقفت على اطاء تهابوت العههد، وههان مصهورا  علهى حجهاب خيمهة االجتمهاع حهورة هروبيأ)خهر

 .771( ينظر قاموس الاتاب املقدس ص92، 1: 91و
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  .(1)(2: 19 حأملا يف ). وهذا مناسب القائل الع يم
واضههطراهبأ يف الههوحي  ،يف واقعههة واحههدة ،فهههذه مخسههة أقههوال اختلفههوا يف هيفيههة الههوحي فيههها
فعنهدهأ  ،والختالش مفهوم النبوة عنهدهأ ،ناتل ع  اضطراهبأ يف اإلميان باهلل ويف اإلميان بالنبوة

وسيأف  ،النيب والااه  والعراف واختالف يف وظائف هل  منهأتعريف اضطراب يف التفريا بني 
 .(4)احلديث عنها ةن شاء اهلل

 ،اسههتخدامهأ أللفههاظ جمازيههة يانههون هبهها عهه  الههوحي ،ومهها يؤهههد اضههطراهبأ يف مسههألة الههوحي
هاُل ِمه ر زياِدِههأر، يقول السهفر: " ،ففي قصة خديعة أهل جبعون ،يشوهبا شائبة التشبي  هذي الراجي فيأيخي

هأيُلوالير  َفم  الـر ألِّ ويِم ر  ووقعهوا  ،واسهتخدموا لفظهة الفهأ هنها هنايهة عه  الهوحي .(12: 1)يهش " ييسر
وهان الرب جييهب يشهوع ةمها مباشهرة وةمها جييهب رئهيس الاهنهة عه  :  شرحهاوا يفقاليف التشبي . 

بههأي  ريهها ، أو درت  ويعههرف بهه  قضههاء الههرب ومقاحههده ريهها األورب والتمههيأ الههذي تملهه  يف حهه
ل يسههألوا هالمهها أو بيانهها  مهه  فههأ الههرب بواسههطة الاههاه  الههذي   :واوقههال .(9)آخههر يههراه اهلل حامتهه 

 .(2)واسطة األورب والتميأة الرب بهان يعلأ ةراد

إلضفاء القدسية  ،وجعل اجملازر بأمر الرب وفعله ،حرب الرب مع بين إسرائيل وعنهم -٩2
 والشرعية عليها:

وههأ  ،سفر يشوع ههو سهفر ا هازر واحلهروب وعليه  يعتمهد اليههود يف ت يهر جمهازرهأ وحهروهبأ
فيأعمون أن احلروب وا هازر هانهت  ،يريدون أن يضفوا الشرعية والقدسية على جمازرهأ وحروهبأ

ألن  ،بههأمر الههرب سههبهان  وأن الههرب هههو مهه  تههو  هههذه احلههروب عههنهأ وهبههأ وأمثلههة  لههك هثههرية
و هههرد سهههاان  ،قضهههية السهههفر األساسهههية الهههيت متههههور عليهههها  قيههها الوعهههد بهههامتال  أرض امليعهههاد

األحهليني ألرض وتطلهب  لهك حسهب عقيهدهأ ةبهادات وجمهازر للسهاان  ،األرض املقدسة منها

                                 
 (.21-21/ 9السن  القوب. )  (1)
 يف مبهث اإلميان بالنبوة عند اليهود.  (2)
 .122صشريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.   (3)
 (.71/ 9السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. )  (4)
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بوحشية ومهجية تأباها النفوس السوية والفطهر  ،امليعاد وتدمري مد أ بالاامل وةحرا  عدد منها
يهأعأ السهفر أن احلهرب هانهت مقدسهة بهأمر الهرب  ،وإلضفاء الشرعية على تلك اجلرائأ ،السليمة

 وأن  هان يقاتل ع  بك ةسرائيل. 
ههاقههال: " ،وهبههذا املعتقههد اُفتههتح السههفر ههى عيبرههِد الههرَّبا أينَّ الههرَّبَّ هيلَّههأي ييُشههوعي ويهي ني بهيعرههدي ميههورِت ُموسي
اِدمي ُموسيى قياِئال :  . فيهاآلني قُهأُ ُموسيهى عي »* برِ  نُون  خي ا األُررُدنَّ أينرهتي ويُههل   برهِدي قيهدر ميهاتي اعربُههرر ههذي
ا الشَّعرِب ِة ي األيررِض  ـع  َتد وس ـه  ب طـ ون  * . ل َبً ي ا ْسـَرائ يلَ  ال ت ي أَنَا م ْعط يَها َله ْم َأيْ هذي ك ـل  َمْوض 
هُت ُموسيهىَأْقَدام ك ْم َلك ْم َأْعطَْيت ه   ها هيلَّمر (. وهبهذا الوعهد يعطهي اليههود هامهل 9-1: 1" )يهش، هيمي

الي ييِقهُف وقهال أيضها : " الصالحية والشرعية لال ما يقومهون به  مه  عمهل المهتال  أرض امليعهاد.
. ِةنرسيان  يف  لُهكي ويالي أيتهررُُههكي . الي ُأمهِر . هيميا ُهنرُت ميعي ُموسيى أيُهوُن ميعيهكي يياِتكي ِهكي ُهلَّ أييَّاِم حي *  ويجر

ا الشَّههعرِب  ِسههُأ ِلههذي ، ألينَّههكي أينرههتي تهيقر ههجَّعر ههدَّدر ويتيشي ــيَـه مْ تيشي ــائ ه ْم َأْن أ ْعط  ــا  هَب " اأَلْرَض ال ت ــي َحَلْف
وبعد هذا الن  تتوا  يف السفر  ،المتال  األرض شيءيل بفعل هل وهذا رو  (.1-2: 1)يش

نصوص هثرية بألفاظ خمتلفهة هلهها تعطهي الشهرعية واحلها لليههود فيمها قهاموا ويقومهون به  المهتال  
هههو مهه  يقههود هههذه احلههروب ضههد  -بههأعمهأ–أن الههرب  خاحَّههةو  ،األرض الههيت وعههدهأ الههرب هبهها

ويطرد الشعوب أمامهأ وجيهري املعجهأات علهى أيهديهأ لتهقيها الوعهد الهذي  ،أعداء بك ةسرائيل
 وعده آلبائهأ.

هِج الرميهيلَّهِة »* فيهأيميري ييُشهوُع ُعريفيهاءي الشَّهعرِب قيهاِئال : قوله : " ،وم  ههذه النصهوص ُجهوُزوا يف ويسي
يائُههوا ألينهرُفِسههُاأر زياد ا، ألينَُّاهه ههير ويأرُمههُروا الشَّههعربي قيههائِِلنيي: هي ا ِلاي أر بهيعرههدي ثياليثيههِة أييَّههام  تهيعربُهههُروني األُررُدنَّ هههذي

ُخُلوا  َتْمَتل ك وا اأَلْرَض ال ت ي يـ ْعط يك م  الر ألم ا له ك ْم ل َتْمَتل ك وَهاتيدر  (.11-19: 1" )يش«فـَ
قههول هاتههب  ،ومهه  النصههوص الههيت هبهها يأعمههون أن الههرب هههو الههذي تههو  قيههادة هههذه احلههروب

ـــاَم قصهههة امللهههو  اخلمسهههة بقيهههادة أدوين حهههاد  ملهههك أورشهههليأ: " السهههفر يف ـــر ألم َأَم ـــَأْزَعَجه م  ال َف
 َوَضـَربـَه مْ يف  يرِيِا عيقيبيِة بهييرهِت ُحهوُروني،  َوَطَرَده مْ يف ِجبهرُعوني،  َوَضَربـَه ْم َضْربَةل َع  يَمةل ، ا ْسَرائ يلَ 

ةي.  هه* ِة ي عيأِيقيههةي ويِة ي ميقايههدي نيمي ِر بهييرههِت ُحههوُروني، ويبهييهر ههدي ههريائِيلي ويُهههأر يف ُمنرهي ههارِبُوني ِمهه ر أيميههاِم ِةسر ا ُهههأر هي
َجارَة  َع  يَمة  م َن الس َماء   ثهيُر  رََماه م  الر ألم ب :  اُتوا. ويالَِّذي ي مياُتوا ِحِجياريِة الربهيريِد ُهأر أيهر ِة ي عيأِيقيةي فيمي

ريائِيلي بِالسَّيرفِ بهيُنو ةِ  ِم ي الَِّذي ي قهيتهيليُهأر    .(11-19: 19)يش "سر
ويلير ييُاهه ر " : يقههول هاتههب السههفر ،وتصههرتا  لههذه العقيههدة وأن الههرب هههو الههذي يقههوم بههاحلرب
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 ، هعي ِفيهِ  الهرَّب  حيهورتي ِةنرسيهان  ُه مسِي ليهُ  ويالي بهيعرهدي  "أَلن  الـر أل  َحـاَرأَل َعـْن ا ْسـَرائ يلَ ِمثرُل  ِلكي الريهيورِم قهيبهر
يهعي أُولئِههكي وقهال أيضها  بعهد  هههر جمهازر  ويلهة وتهدمري للمههدن: " (.12: 19)يهش هذي ييُشهوُع مجِي ويأيخي

ة ،   (.24: 19)يش" أَلن  الر أل  ا لَه ا ْسَرائ يَل َحاَرأَل َعْن ا ْسَرائ يلَ الرُمُلوِ  ويأيررِضِهأر ُدفهرعية  وياِحدي
مها  ،بغة شرعية وأ ها هانهت بهأمر الهربوم  النصوص الصرتة يف حبغ ا ازر واإلبادات بص

ههها بهينُهههو و "قهههال:  ،جهههاء يف السهههفر يف قصهههة فهههتح حاحهههور بهيهي هههاِئأي نهيهي هههِة تِلرهههكي الرُمهههُدِن ويالربهيهي ُههههل  ايِنيمي
اُل  ريائِيلي ألينهرُفِسِهأر. ويأيمَّا الراجي يع ا ِحيدا السَّهيرِف  َفَضَرب وه مْ ِةسر . ق ـوا َنَسـَمةل لَـْم يـ بْـ . َحت ى أَبَـاد وه مْ مجِي

ا  َكَما َأَمَر الر ألم م وَسى َعْبَده  *  هذي ا َأَمـَر م وَسـى َيش ـوعَ هاي هذي ِمهلر فـََعـَل َيش ـوع  ، ويهاي  شهيئ ا. لير يُههر
 .(12-12: 11)يش  "م ْن ك لِّ َما َأَمَر ب ه  الر ألم م وَسى

 ،فباإلضهافة ة  مها  ُههر مه  أمثلهة ،ووردت نصوص هثرية هلها تدل على هذا املعىن واملعتقد
 ،1 ،1: 11و 11: 1)يهشهذه ةشارة ملواضيع النصوص الهيت تهدور حهول ههذا املعهىن وههي يف: 

 (.1: 42و 19 ،1: 49و  22: 41و 1: 19و 49

 اعتقادهم حب الرب للحم املشوي والذبائح: -٩3
ويعتقههدون أ ههأ بتقههدب اللهههأ  ،وهههذه عقيههدة ثابتههة عنههد اليهههود يسههيئون هبهها للههرب سههبهان 

املشههوي والههذبائح للههرب يتهصههلون علههى مهها يريههدون مهه  الههرب وأنهه  يعطههيهأ هههل مهها يطلبههون ة ا 
فههو رب تهب اللههأ  ،رفة للرب اإلل  حهورة هريههة جهدا  يسأ التوراة احملف ،قد موا ل  هذه القرابني

م  اللهأ املشوي تقهدم له    يف سبيل وجبة دمسة شيءومستعد أن يتنازل ع  هل  ،املشوي جدا  
 .(1)آلخرها تذهر القرابني املشوية .. والتوراة م  أولاهقربان
ة   ال نرى األنبياء مه  لهدن آدم ة  آخهر أنبيهاء بهك ةسهرائيل يعبهدون اهلل أو يهدعون النهاسف

بهههل جنهههدهأ ههههأ  ،أمرون مبعهههروف أو ينههههون عههه  مناهههروال نهههراهأ يههه ،عبهههادة اإللههه  الواحهههد األحهههد
، تصهههلون مبوجبههه  علهههى مجيهههع  لبهههاهأ  جهههدا  بقضهههية اللههههأ املشهههوي، والهههذي نينهههة مشهههغولوالاه

ون: تعههذيب األمههأ ، ويفعههل لههأ مهها يشههاءلههرب رائهههة املشههوي، تنبسههج أسههاريرهمبجههرد أن يتنسههأ ا
قاتههل معهههأ، يههدخل املعههار  معهههأ يف وسههطهأ داخههل التههابوت، ويو حرقههها، و  ،قتلهههاو  ،األخههرى

                                 
 .91د.حممد علي البار.ص .يف التوراة والعهد القدباهلل جل جالل  واألنبياء   (1)
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وال يهههأ بعههد  لههك ةن عبههدوا األوثههان أو سههرقوا  ،جيعههل الاههل عبيههدا  لههأو  ،يعطهيهأ أراضههي الغههريو 
 .(1)األموال
اههتأ هاتهب سهفر  ،لهأ مه  الهذبح وال يااد كلو عيد   ،م  أهأ معتقداهأ الذبح حيث ةنَّ و 

هيههف ال؟ والههذبائح هههي الييهها  الههذي بهه  يضههمنون حههرب الههرب   ،يشههوع هبههذا األمههر أميهها اهتمههام
 املههو  واء ههي التسههنيأ الهذي يعشههق  الهرب فينصههرهأ علهى عههدوهأ. تعها  اهللورائههة الشهه ،عهنهأ

 األرجاس علوا  عظيما . العظيأ وتقدس عما يقول
مهه  أوائههل أعمههال يشههوع بنههاء  حيههث هههان ،وقههد وردت نصههوص تبههني أمهيههة الههذبح واملههذابح

 وةقامة عيد الفصح. ،للرب يف جبل عيبال مذبح  
واليت تؤهد أن أعظأ شار يقدمون  للرب ههو ةقامهة املهذابح  ،باملذابحوم  النصوص املتعلقة 

وتقهههدب القهههرابني للهههرب ولهههيس  لهههك فهسهههب بهههل يشهههو ا ليشهههأ الهههرب رائههههة الشهههواء ويسهههمو ا 
 َمـْىَب:لا ل لـر ألِّ ِحينيِئذ  بهيىني ييُشوُع  قال: " ،جاء يف السفر بعد االنتصار يف عاي ،"حمرقات الرب"

 ، بيههِل ِعيبيههالي ههريائِيلي يف جي تُههوب  يف * ةِلههِ  ِةسر هها ُهههوي ميار ههريائِيلي، هيمي ههى عيبرههُد الههرَّبا بيههِك ِةسر هها أيميههري ُموسي هيمي
ههههى.  ِر تهيههههوررياِة ُموسي يَ:ة  ِسههههفر َجــــارَة  َمــــ:  ــــْىَبَ: ح  ههههعيُدوا عيلييرههههِ   َم ا، ويأيحر ِديههههد  هههها حي هي ههههد  عيلييهر لير يهيررفيههههعر أيحي

 (.91-99: 1" )يشَوَ َب: وا َ بَائ َ: َساَلَمة  ، ر ألِّ م ْ:َرقَات  ل ل
جيلبههون لهه  احلطههب واملههاء ويقومههون  ،وألمهيههة املههذابح عنههدهأ جيعلههون العبيههد يف خدمههة املههذبح

ويجيعيليُهههأر ييُشههوُع يف  لِههكي قههول هاتههب السههفر: " ،جههاء يف قصههة خديعههة اجلبعههونيني ،خبدمههة املههذبح
ا الريهيهورِم، يف  َوم ْسَتق ي َماء  ل ْلَجَماَعة  َول َمْىَب:  الـر ألِّ  م ْ:َتط ب ي َحَطب  الريهيورِم  هاِن الَّهِذي  ِة ي ههذي الرمياي
 (.47: 1)يش "كيرتيارُهُ 

لههههذا هههههان سههههبج الوي  ،ويعتقههههدون أن القيههههام بأعمههههال مههههذبح الههههرب مهههه  أشههههرف املهمههههات
هنهههوت عههه  الهههدخول يف وياتفهههون خبدمهههة املهههذبح وأعمهههال الا ،يتقلهههدون ماانهههة عاليهههة يف اليههههود

 َوقَائ د  الر ألِّ ا له  ا ْسـَرائ يلَ لِا ر ِلِسبرِج اليِوي لير يُهعرِج نيِصيب ا. يقول السفر: " ،تقسيأ أرض امليعاد
 . (12: 19)يش" ِهيي نيِصيُبُ  هيميا هيلَّمي ُ 

                                 
ينظهههر: اليهوديهههة ألأهههد شهههليب و . 91د.حممهههد علهههي البهههار.ص. اهلل جهههل جاللههه  واألنبيهههاء يف التهههوراة والعههههد القهههدب  (1)
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ن جههأء منههها يوقههد للههرب علههى أي مهه  الههذبائح والتقههدمات، حيههث هههاومعههىن "وقائههد الههرب" 
 .(1)بحاملذ

يعتقدون أن بناءها أمر توقيفي علهى  ،وللماانة العظيمة اليت  تلها املذابح يف نفوس اليهود
لههذا هههاد بنههو ةسههرائيل أن تههاربوا األسههباش الشههرقية سههبج رأوبههني وجههاد  ،خاحَّههةاألنبيههاء يف أمههاه  

وهههان  هها قالهه  فينهههاس بهه   ،ونصههف سههبج منسههى لقيههامهأ ببنههاء مههذبح يف أرضهههأ شههر  األردن
هههُاُ  ألعههازار لههأ: " ههة  أيررُض ُملرِاُاهههأر فيههاعربُهُروا ِة ي أيررِض ُملرههِك الهههرَّبا الَّههيِت ييسر سي انيههتر جنِي ويلِاههه ر ِة يا هي

هرَّ  نيها الي تهيتيمي هرَُّدوا، ويعيلييهر نهينيها، ويعيليههى الهرَّبا الي تهيتيمي هايُ  الهرَّبا ويمتييلَُّاهوا بهييهر ها ميسر ُدوا بِِبنيهاِئُاأر ألينهرُفِسههُاأر ِفيهي
ًَا َر َمْىَب:  الر ألِّ ا له  أل أ يعتقهدون أن ةقامهة مهذبح يف ماهان اهري  (.11: 44" )يشَمْىَب:لا َغيـْ

ألن الهرب جيلهس يف مسهان  هنها  أمهام  ،الذي بناه يشوع يعت  خيانة ومعصية ومتهرد علهى الهرب
 ،ة ع  قيهامهأ ببنهاء املهذبح وتوضهيها  ملقصهدهأاألسباش الشرقي اعتذاروهان م  جواب  ،املذبح

نيُع أيرهُ  ألينهرُفِسهنيا. ما جاء يف السفر: " ب يَ:ـة  فهيُقلرنيا نيصر بيهلر * ، نـَْبً ـي َمـْىَب:لا، الَ ل ْلم ْ:َرقَـة  َوالَ ل لى 
نيا،  ييالِنيا بهيعردي ي أيجر نيُاأر ويبهينير نهينيا ويبهييهر ا بهييهر َـا ل َكْي نَ لِييُاوني ُهوي شياِهد  ْدَمَة الر ألِّ َأَماَمـه  ب م ْ:َرقَاتً  ْخد َم خ 

ًَــا َوَ بَــائ :  َســاَلَمت ًَا . َوَ بَائ :  ههأ  يف الههرَّبا ا لِبيِنينيهها: ليههيرسي ليُاههأر ِقسر ويقُهلرنيههها: * ، ويالي يهيُقههوُل بهينُههوُهأر ايههد 
ا، أينهَّنيا نهيُقولُ  ييالِنيا ايد  ا لينيا ويأليجر ـْبَه َمـْىَب:  الـر ألِّ : اُنرظُهُروا ييُاوُن ميّتي قياُلوا هيذي الَّهِذي عيِمهلي آبياُ نيها،  ش 

ب يَ:ـة   هنيُاأر. اَل ل ْلم ْ:َرَقة  َواَل ل لى  نهينيها ويبهييهر هاِهد  بهييهر هرَّدي عيليهى الهرَّبا * ، بيهلر ُههوي شي ها لينيها ِمنرهُ  أينر نهيتيمي حياشي
ب يَ:ة  َونـَْرجَع اْليَـْوَم َعن  الر ألِّ ل ب ًَاء  َمْىَب:   ًَا ، ل ْلم ْ:َرَقة  َأو  التـ ْقد َمة  َأو  الى  َعَدا َمْىَب:  الر ألِّ ا له 

اَم َمْسَكً ه     (.41-41: 44" )يش«ال ى ي ه َو ق د 
علههى مههأاعمهأ سههبهان  وتقههدس عمهها يقولههون ويفههيون فههإن اهلل تعهها  يف القههرآن الاههرب يههرد 

مه  حلهوم األضهاحي وال مه   شهيءأن اهلل ال يناله  فيقهرر  ،-حب القرابني واللهأ املشهوي-هذه 
لهى ، وأن  قد شرع األضهية لتاهون مظههرا  مه  مظهاهر تقهوى اهلل وامتثهال أوامهره وشهاره عدمائها

، وفرحههة ل حسههان علههى مهها رزقهههأ مهه  هبيمههة األنعههام خاحَّههة، و نعمائهه  الههيت أسههبغها علههى عبههاده
ې ې ې ى ى )قهههههول اهلل تعههههها : لتوسهههههعة والههههه  بهههههالفقراء واملسهههههاهني. ويف ههههههذا يوا

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 .(4)[97]احلل:(   ىئ ىئ ىئ

                                 
 .414ص"شريل سفر يشوع" لألرشيدياهون   (1)

 .91د الواحد وايف.صللدهتور علي عب .األسفار املقدسة يف األديان السابقة  (2)
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 اعتقادهم أن الرب قدوس غيور: -٩4
هِدُروني أينر تهيعربُهُدوا »فهيقيهالي ييُشهوُع لِلشَّهعرِب: جاء يف وحية يشوع اخلتاميهة لبهك ةسهرائيل: " الي تهيقر

. الي يهيغر  َغي ورد ا لهد ق دموسد َوا لهد الرَّبَّ ألينَُّ    (.11: 42)يش "ِفُر ُ نُوبيُاأر ويخيطيايياُهأر ُهوي
 تأىب قداست  أن تاون اآللة النجسة البا لة شرهاءه. : اله قدوسقال وليأ مار : 

 .(1)ن يتخذ شعب  شرياا  أو شرهاء ل ياره هل الاره ويأىب هل األباءة أ : واله غيور

 : يعتقدون صفة الغضب للرب -٩5
ولاهه  اليهههود يعتقههدون حههفة  ،الغضههب ثابتههة هلل سههبهان  وتعهها  مبهها يليهها بهه  سههبهان حههفة 

وهأ هها حههفة  ،فيعتقههدون أنهه  ة ا اضههب  هها  وظلههأ ،الغضههب للههرب مبهها ال يليهها بهه  جههل وعههال
 النتقههامويسههعى جاهههدا  ل ،اضههب املخلههو  الههذي يغلهها عقلهه  حههال اضههب  وال يفههر  بههني األمههور

( 41-1: 7همههها يف قصهههة خيانهههة عخهههان بههه  هرمهههي )يهههش  ،انهههتالقاسهههي والظهههال بهههأي وسهههيلة ه
أن يقتل عخان وهل أهل  وأبنائ  وهل هبائم  وأن يرمجهوا وترقهوا مهع   -بأعمهأ–حيث أمر الرب 
تعهها  اهلل عهه   لههك علههوا  هبههريا  فهههو سههبهان  احلاههأ  ،ألخههذه الههوال  مهه  الغنههائأ ،هههل مهها ميلههك

مت ىت يت )عبهههاده حمرمههها  قهههال تعههها :  العهههدل الهههذي حهههرم الظلهههأ علهههى نفسههه  وجعلههه  بهههني

. فمههها  نهههب أههههل [21]ُفصاهههليت:(   جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ
 عخان وأوالده وهبائم  حّت يؤخذوا عريرة عخان.
هههذي قهههال يف ثبهههوت الغضهههب هلل يف قصهههة عخهههان: " هههريائِيلي ِخييانيهههة  يف احلريهههرياِم، فيأيخي هههاني بهينُهههو ِةسر ويخي

اُن برُ  هيررِمي برِ  زيبرِدي برِ  زيارييلي ِم ر ِسبرِج يهيُههو يا ِمه ي احلريهرياِم،  ـَي َغَضـب  الـر ألِّ عيخي عيليهى بيهِك  َفَ:م 
ريائِيلي   (.1: 7)يش "ِةسر

 49 ،11: 44يههههشا يف: )همهههه  ،وثبتههههت حههههفة الغضههههب هلل يف أهثههههر مهههه  موضههههع يف السههههفر
 (.11: 49و

أبعـد مـا يكـون عـن  ووهـ ،وهىا مجمل عقيدة اليهود في ا يمـان بـاهلل مـن سـفر يشـوع

                                 
 (.171/ 9السن  القوب. )  (1)
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تعــالى اهلل ســب:انه وتقــدس كمــا يفتــري عليــه  ،مــًها األنبيــاء فــي ا يمــان بــاهلل وتقديســه 
 اليهود علوال كبيرال.

وههذه مجلهة مه  فسهاد عقيهدهأ يف اإلميهان بهاهلل الهواردة يف  ،وعقيدهأ يف اإلميان بهاهلل فاسهدة
 : اري سفر يشوع

 ،(1)اجلهلفيصفون املو  سبهان  ب
 ،(4)واخلوف م  املخلوقني

                                 
 يعههرف الههرب أن آدم أهههل مهه  شههجرة املعرفههة ةال عنههدما اختبههأ منهه  آدم. وهههان الههرب حسههب لحيههث يقولههون: "  (1)

زعمههأ يتمشههى يف اجلنههة. جههاء يف سههفر التاههوي  اإلحهههايل الثالهث "ومسعهها حههوت الههرب اإللهه  وسههج شههجرة اجلنههة. 
آدم وقال ل : أيه  أنهت؟ فقهال: مسعهت حهوتك يف اجلنهة فخشهيت ألين عريهان فاختبهأت. فقهال: فنادى الرب اإلل  

مهه  أعلمههك أنههك عريههان؟ هههل أهلههت مهه  الشههجرة الههيت أوحههيتك أن ال تأهههل منههها؟ فقههال آدم: املههرأة الههيت جعلتههها 
" د.حممههد علههي البههار. اهلل جههل جاللهه  واألنبيههاء يف التههوراة والعهههد القههدب: معههي أعطتههك مهه  الشههجرة فأهلههت".ينظر

مه  وحهفهأ الهرب باجلههل مها و  .197-191ص .اليهودية والنصهرانية لسهعود اخللهفدراسات يف  :. وينظر12ص
"و لهب :  هروه يف قصة خروج بك ةسرائيل م  مصر عندما أراد الرب أن يهلك املصهريني، جهاء يف سهفر التاهوي 

ر الرب وسهج بيهوهأ فيعرفهها بعالمهة الهدم فهال يهلاهها.. وةال منهأ أن يضعوا عالمة على بيوهأ دما  حّت عندما مي
اهلل جهل جالله  واألنبيهاء يف التهوراة والعههد . (14:  فإن  سيقع يف اخلطأ حسب زعمهأ ول  يعرفها. )سهفر اخلهروج

مههها جهههاء يف سهههفر  وجهههرأهأ علهههى الهههذات اإلليهههة ومههه  وحهههفهأ الهههرب باجلههههل .92صد.حممهههد علهههي البهههار. .القهههدب
: "زوجههة موسههى رههدع الههرب همهها يههأعأ سههفر اخلههروج: حيههث جههاء يف السههفر أن الههرب اضههب مهه  موسههى  اخلههروج

وأعلهه  أنهه  سههينأل ليقتههل ابهه  موسههى الباههر ألن موسههى رفههض أن ينقههذ ابهه  اهلل الباههر مهه  يههد فرعههون، ونههأل الههرب 
الصيب على الهرب.  يبهث ع  اب  موسى البار ليقتل  ولا  حفورة زوجة موسى هانت أسرع من  واحتالت خبتان

اهلل جهل جالله  واألنبيهاء يف التهوراة  (.41-44: 2واريها م  الافر البهوايل )انظهر القصهة الااملهة يف سهفر اخلهروج 
 .97-91ص د.حممد علي البار. .والعهد القدب

ن قهد حهار  : "وقال الرب اإلل  ههو ا اإلنسها م  معرفة آدم للخري والشر لذا قالفقد زعموا أن الرب خاف جدا    (2)
. واآلن لعل  ميد يده ويأخذ م  شهجرة احليهاة أيضها  ويأههل -هأن هنا  آلة هثرية-هواحد منا عارف اخلري والشر 

اهلل جل جالل  .( 9تك )وتيا ة  األبد. فأخرج  الرب اإلل  م  جنة عدن ليعمل األرض اليت ُأخذ منها.،،،،،،" 
 .12ص :علي البار.ينظر د.حممد .واألنبياء يف التوراة والعهد القدب
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 ،(1)وارا  الولد
الهههرب يسهههتيقمح وينهههام ويلعهههب همههها تهههأعأ  يقولهههون ةنَّ و  ،(4)يتعهههب ويرتهههايل ويعتقهههدون أن الهههرب

اهلل يسري أمام بك ةسرائيل ليال  و ارا  حّت يههديهأ ة  الطريها يف  يقولون ةنَّ و  ،(9)التوراة والتلمود

                                 
ويهذهر التلمهود أن آدم ، ألن اهلل خلقه  مه  روحه  -تعا  اهلل عه   لهك علهوا  هبهريا  -يعتقد اليهود أن آدم اب  اهلل   (1)

سنة فولدت ل  أبناء وبنات هثريي  هما أن حواء ارذت 199ارذ خليلة م  الشيا ني امسها ليليت وعاشرها ملدة 
 عشاقا  وولدت مهنهأ أبنهاء وبنهات.. ومهع  لهك أجنبهت حهواء مه  آدم جمموعهة مه  األبنهاء لا جمموعة م  الشيا ني

ولههذا جههاء يف ، والبنههات. ولههذا فههإن أبنههاء آدم وحههواء هههأ أبنههاء اهلل. أمهها أبنههاء الههأ  مهه  الشههيا ني فهههأ أبنههاء النههاس
مه  خهالل ههذا و ، البه  جهأء مه  والهده"التلمود: "تتميأ أروايل اليهود ع  بهاقي األروايل بأ ها جهأء مه  اهلل همها أن ا

وههأ ال يقصهدون فقهج احملبهة املعنويهة والبنهوة املعنويهة همها قهد يتبهادر ة  الهذه   .قالوا أه  أبنهاء اهلل وأحبها ه املعتقد
 ،ألول وهلة، ولانهأ يقصدون أن أرواحهأ جأء م   ات اهلل تعا ، أل أ هأ املمثلون لنسل آدم وحواء يف نقائ 

 .أ أ أبناء اهلل احلقيقيون حسا  ومعىن فيعتقدون
 19"أنهتأ أوالد الهرب ةلاهأ"، ويف سهفر حهموئيل الثهاين اإلحههايل  :الرابهع عشهرجاء يف سفر التثنيهة اإلحههايل 

: "أنهت ابهك. أنها اليهوم ولهدتك  : ةن الرب قال له  "أنا أهون ل  أبا  وهو ياون يل ابنا ". ويقول داوود هما يأعمون
 األمأ مرياثا ، وأقاحي األرض ملاا " املأمور الثاين. اسألك فأعطيك

وقال ع  سليمان بعد أن عبد األوثان حسب زعمهأ "هو يبك بيتا  المسي وهو ياون يل ابنا  وأنها له  أبها  وأثبهت  
 اهلل جههل جاللهه  واألنبيههاء يف التههوراة. ينظههر: (19: 44هرسههي ملاهه  علههى ةسههرائيل ة  األبههد" )أخبههار األيههام األول 

 .11-12د.حممد علي البار.ص .والعهد القدب

جاء يف سفر التاوي  اإلحهايل الثاين "وفرس اهلل يف اليوم السابع م  عمل  الذي عمهل فاسهيايل يف اليهوم السهابع   (2)
م  مجيع عمل  الذي عمل. وبار  اهلل اليوم السابع وقدَّس  ألن  في  اسيايل م  مجيع عمل  الذي عمهل اهلل خالقها . 

ڦ ڦ ): سههبهانك ههههذا هبتههان عظهههيأ يقههول سهههبهان  ولههذا فيههوم السهههبت مقههدس  هههب فيهه  الراحهههة.."

 .[91] :(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
: يف  وعنهدهأ أن اهلل يقسهأ اليهوم ة  اثنههيت عشهرة سهاعِة ليههل ينهام فيهها ويرتههايل، واثنهيت عشهرة سههاعِة  هار ، ويقساهمها هالتههايل

التوراة مع أحبهار اليههود، ويف الهثالث الثانيهة تاهأ العهال ويهدبر شهؤون ، ويف الهثالث  الثالث ساعات األو  يدرس
اهلل جهل جالله  واألنبيهاء يف التهوراة والعههد . ينظهر: الثالثة يطعأ العال، ويف الرابعهة يلعهب مهع احلهوت ملهك األمسها 

وديهههة والنصهههرانية لسهههعود اخللهههف . واليه499. وهدايهههة احليهههارى البههه  القهههيأ ص41د.حممهههد علهههي البهههار.ص .القهههدب
 .47ص

 =( " والهههرب يهههرث يههههو ا نصهههيب  يف األرض املقدسهههة، وكتهههار 19-19: 4جهههاء يف سهههفر زهريههها مههه  التهههوراة احملرفهههة )  (3)
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أنههه   دم اخلتهههانيف  فيعتقهههدون ،العههههدو ههها يعتقهههده اليههههود يف مسهههألة اإلميهههان بهههاهلل  ،(1)بريهههة حهههني
 .(4)مع الرب العهد
 
 

                                 = 
: اهلل جهل جالله  واألنبيهاء  ينظهر. أورشليأ بعد. اسهاتوا يأههل البشهر قهدَّام الهرب ألنه  اسهتيقمح مه  مسها  قدسه "

 .41ص. اة والعهد القدب" د.حممد علي البارعليهأ السالم يف التور 

: "وار لوا م  ساوت ونألوا يف أيثام يف  رف ال ية. وهان الرب يسري أمامهأ  (49: 19جاء يف سفر اخلروج )  (1)
 هارا  يف عمههود سهههاب ليههديهأ يف الطريها، ولههيال  يف عمههود نههار ليضهمل لههأ، لاههي ميشههوا  هارا  ولههيال . ل يهه يل عمههود 
السههاب  هارا  وعمهود النهار لهيال  مه  أمهام الشههعب". وراهأ ههذا اجلههد اجلبهار ل يسهتطع حسهب زعمههأ أن يههدلأ 

. 49على الطريا ملدة أربعني عاما . ينظر: اهلل جل جالل  واألنبياء يف التوراة والعهد القدب" د.حممد علي البار.ص
ونة هذا املعتقد، فيقول: وخرج بنو ةسرائيل بأمر . ويقرر اب  هم971-977وفجر الضمري جلمس هنري برستد ص

اهلل يف تلك الليلة م  عبودية فرعون وحاروا ة  ناحية حر القلأم، وقائدهأ عمود امام، وعمود نار سائر أمامهأ. 
 .49تنقيح األحاث للملل الثالث. اب  همونة. ص

فتختتنهون يف حلهأ اهرلتاأ  ، مهناأ ههل  ههر( عه  عههد اهلل إلبهراهيأ "كهنت14-1: 17جهاء يف )سهفر التاهوي    (2)
وال يهأ بعد  لك أن يقتل أو يسر  أو يأين أو  ،املهأ رائهة املشوي ودم الغرلة. فياون عالمة عهد بيك وبيناأ"

اهلل جهل جالله  واألنبيهاء يف التهوراة والعههد . وعالمة الرضا اللهأ املشهوي ،عالمة العهد دم الغرلة ،أن يعبد األوثان
 .29ص .د.حممد علي البار القدب
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انيبحث امل
َّ
 الث

 عند اليهود املالئكةاإلميان ب

 :متهيد 
نظرا  ملا اعيى التوراة وأسفار العههد  ،اليهود هعادهأ عندهأ اضطراب وتناقض يف عقائدهأ

ون النصهههوص والعقائهههد حسهههب مههها تقتضهههي   ،القهههدب مههه   ريهههف وتبهههديل وتأييهههف ولاهههو أ ُيسهههريا
ويف اإلميههان  ،سهههأ حمههور اخللهها والعههال هلهه زمهها أ فههإ أ يههرون أنف مقتضههياتمصههاحلهأ وحسههب 

وأحبهههوا مههه   ،وجعلهههوا وظيفهههة املالئاهههة األساسهههية خدمهههة اليههههود ،باملالئاهههة سهههلاوا  ات املسهههلك
بالعهذاب والقتهال  وعهادوا ومقتهوا مه  يعتقدونه  مهوهال   ،املالئاة م  يرون  جيلهب لهأ الرأهة واخلهري

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )قههههههههههههههههال تعهههههههههههههههها : 

أن اليهههود قههالوا  :سههبب نأولها .[17]البقهرة:(   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
هلَّأي: ةنهه  لهيس نههيب مه  األنبيههاء ةال يأتيه  ملههك مه  املالئاههة مه  عنههد ربهه   للنهيب حيههلَّى اللَّهُ  عيلييرههِ  ويسي
بالرسهالة وبههالوحي، فمهه  حههاحبك حهّت نتابعههك؟ قههال: )ج يههل( قهالوا:  ا  الههذي ينههأل بههاحلرب 

 لههو قلههت: مياائيههل الههذي ينههأل بههالقطر وبالرأههة تابعنهها ، فههأنأل اهلل اآليههةوبالقتههال،  ا  عههدونا! 
ة  قول :" لِلرااِفرِي ي" أخرج  اليمذي
(1) . 

ونظرا  لفساد عقيدة اليهود يف اإلميان بهاهلل وامتهدادا  ملعتقهدهأ بهاحللول ههان اإلميهان باملالئاهة 
املالئاهة داخهل اإل هار احللهويل ةحهدى يقهول عبهدالوهاب املسهريي: واإلميهان ب ،داخل هذا اإل ار

، وتعمَّا االهتمام هبأ مهع ظههور الهياث القبَّهايل ووحهول  ة   روته  ،العقائد األساسية يف التلمود
ويضههأ هتههاب الأوهههار، واههريه مهه  الاتههب القبَّاليههة، قههوائأ  ويلههة  ،وهههو تعبههري عهه  هيمنههة احللوليههة

الهههذي يهههأداد فيههه  نفهههو  ههههل مهههال  وماانههه  يف  ، ومهمهههة ههههل واحهههد منهههها والوقهههتبأمسهههاء املالئاهههة
                                 

(. و ههر 41/ 4م. )4994-ههه1244اجلامع ألحاام القرآن. للقر يب، دار ةحياء الياث العررب، الطبعهة األو   (1)
(، ةشراف سعد الصميل، وعناية أ.د.حامت ب  بشهري 214-291/ 1أوه اب  هثري يف تفسريه بتفصيل أ ول )

 هه.1291األو ،  ب  ياسني. دار اب  اجلوزي، الطبعة
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داد التمهههههائأ و التعاويهههههذ ، يف ةعهههههت أمسههههها هأ يف القبَّهههههاالة العمليهههههةواسهههههُتخدم ،األبهههههراج السهههههماوية
   .(1)املختلفة

 تعريف املالئكة:
الالمهة األحهلية يف ههل مه  الع انيهة واليونانيهة امليمجهة مبهال  يهراد هبها رسهول. وهاهذا  مال :

املواضههع حيههث تشههري ة  أنههاس ال ة  أروايل مساويههة اههري أنهه  يف أهثههر األمههاه   ترمجههت يف بعههض
  .(4)يشار هبا ة  أروايل خادمة مرسلة للخدمة

بيههة لالمههة "مههال " الههيت تقابلههها "مههال " الع يههة ومعناههها "ُمرسههل" "املالئاههة" حههيغة مجههع عر 
 .(9)"" أو "بعثةألداء "مهمة

فالسهفة اليههود: نفهوس مساويهة أو عقهول جمهردة تُعهرف باحلهدس وترتسهأ  أهفاملالئاة هما يعر  
 .(2)يف املباد  العالية

 ليس هأ  وي أجسام، بل هأ عقول مفارقة للمادة، وة ا هأ مفعولون واهلل خلقهأ. و 
علهههى أ هههأ أحيانههها  ينقلبهههون رجهههاال  وأحيانههها  ينقلبهههون نسهههاء وأحيانههها  ينقلبهههون أرواحههها  وأحيانههها  

 .(2)ليسوا  وي مادة، وال لأ شال ثابت جسماين خارج الذه  وهأينقلبون مالئاة، 
يرجعههون ة  أحههل مشههي ، لاهه   مهه  مههادة واحههدة، وال إ ل كلقههوا-مهه  حيههث اخللهها-فهههأ

 ومعرفههة، علمها وأهثرهها ،قهدرا   ههأ أفضهل املالئاهة وأعالهها ءالوههؤ ور،الهرب خلها بعضههأ مه  نه
 فال  والنجوم.ألاملالئاة املوهلون حفمح ا الءإؤ وم  ه

املوههل  )ج ائيهل ولهأ وظهائف متاثهل خلقههأ، ومه  ههؤالء ،ههواء ومنهأ م  خلقه  الهرب مه 

                                 
 (.199/ 4. )عبدالوهاب املسرييد. .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  (1)
 . 149ص ،قاموس الاتاب املقدس ينظر:  (2)
 (.199/ 4. )عبدالوهاب املسرييد. .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  (3)
  .11ي. صينظر: تنقيح األحاث للملل الثالث. اب  همونة اليهود  (4)
 .114ص .موسى ب  ميمون .داللة احلائري   (5)
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الء ههأ الهذي  يهأتون ؤ وهه ومنهأ م  خلق  الهرب مه  النهار، ،(ونؤ م  ش يتصل هبا وهل ما بالنار
  يوم واحد. ويذهبون يف

-وهههههأ يعطشههههون، جيوعههههون وال الههههرب خلقهههههأ ال نَّ أل يشههههربون، وال يههههأهلون، واملالئاههههة ال
 يف وههههأ دائمههها   ،مههه  اجلهههوع والعطهههش والشههههوة مههه  ون فههههأ يتناسهههلون، يتأوجهههون وال ههههذلك ال
 . (1)حاجاهأ وقضاء خدمة اليهود، ب  هو: هلفوا وم  أهأ ما ،ب  هلفوا شغل مبا

، فههأ تلف متاما عنها داخل ة هار توحيهديوميا  القول بأن املالئاة داخل ة ار حلويل ر
 تتجهاوز مقهدرات البشهر داخل اإل ار التوحيدي رمأ للغيب وتعبري ع  قدرة اإلله  الال ائيهة الهيت

وحسهب وة ها له  ، فههأ ليسهوا رسهل اإلأمها داخهل اإل هار احللهويل، فهاألمر جهد  خمتلهف ،وةدراههأ
ياث الديك اليهودي باعتبهارهأ "أبنهاء اإلله " أو يشار ة  املالئاة يف ال ولذا ،جأء من  ووسطا ه

 ."املقدسون"، وأحيانا  "ةيش" أي "رجل"
ادثهة الصهراع بهني يعقهوب واملهال  )الهذي ظههر فيمها بعهد ، حوم  أهأ أحهداث العههد القهدب

مههع اإللهه " أو "مهه  حههرع  الههذي تصههارعسههرائيل" أي "ي "يقههوب، ومسُاهه، وقههد حههرع  يعأنهه  اإللهه (
 .(4)"اإلل 

 وظائف املالئكة:
أ الهذي  خلقهوا الهذي  لهأ وظهائف هه ةالء املالئاهؤ واملقصود هبه ةلأ وظائف عديد ةواملالئا

ي الههذي  لههأ وجههود دائههأ أو لههأ وجههود أاليههوم اخلههامس يف يههوم االثنههني واخلمههيس يف اليههوم الثههاين و 
وظههائفهأ علههى  هههر اهلل  ةذهبون يف نفههس اليههوم فهههؤالء مقصههور الههذي  يههأتون ويههمههد أمهها  ويههل األ

بقههاء  يالفههون بأعمههال أخههرى ألن األعمههال  تههاج ة  بقههائهأ وهههأ ال ومههذاهرة التلمههود فقههج وال
رتلهف  وتلهك الوظهائف ةهثهري   ةووظهائف املالئاه ةعاجله ةفههي وقتيه وةن هانت لأ وظهائف ،لأ

 .(9)ةاوتتنوع حسب  وائف املالئ

                                 
  .441-441ص، حممود مأروعة، ماتبة هنوز املعرفة، جدة، الطبعة األو .د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (1)
  (.199/ 4. )عبدالوهاب املسرييد. .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  (2)
 وظائف املالئاة حسب معتقدات اليهود، وهي هما يلي: هر د.حممود مأروعة أهأ   (3)

= 
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 ،أدعائهأ وتلبيهة  لبهاه اليهود وةجابة خبدمة املالئاة أمر اهلل سبهان  قدويعتقد اليهود أن 
أن يطلهههب مههه  ي علهههى اليههههود يلهههذلك ينبغههه مهههنهأ، يطلبو ههها حاجهههاهأ الهههيت قضهههاء يف و تههههد

حاجههة  متلههك أن تههرفض قضههاء وال واملالئاههة تلههب  لبهه ، يريههدها، احلاجههات الههيت املالئاههة قضههاء
  .(1)خلقهأ الرب م  أجلها حيث ةن هذه وظيفة بعضهأ اليت ،ياليهود يطلبها

                                 = 
 وهذه الطائفة هأ املالئاة الذي  كلقون وميوتون يف نفس اليوم.، وقراءة التلمود . هر اهلل وتسبيه ،1
عشهاب ألو لهك بعهدد أنهواع ا يقهدرون بواحهد وعشهري  ألفها، ء عهددهأ هثهري،الوههؤ  ،عشهابأل.حفمح النبات وا4

 وهل حفظ . يول ع  حفمح نوع العشب الذؤ وهل ملك مس وعشري  ألفا،البالغ عددها واحدا 
 يو لههك ملههك مهه  مالئاههة اليههوم الثههاين أ وتههو  أمههور النههار ومهها يتصههل هبهها، شههجار وةنضههاجها،أل.حفههمح مثههار ا9

 واسأ امللك )ج ائيل( ،-يوم االثنني-الذي  خلقوا يف اليوم الثاين
 واسأ امللك )هرهيمو(، وأوقات  وهمية ال د، ب ، والتأثر واملؤثر في  شراف على ال د وعوامل ،إل.ا2
 بديهة،ألعمهار األوهذه مهمهة  ائفهة مه  املالئاهة أحههاب ا، خرىأل.مراقبة حرهة الشمس والقمر والاواهب ا2

 فال  والاواهب.أليتصل با وهل ما وم  آثار أعمالأ الاسوف واخلسوف،
 نوم  حهّت ال وتفظون  أثناء جل ،ألويصلون ا نوم يف عيني ،وخباحَّة حال نوم  حيث يبثون ال نسان،إل.رعاية ا1

 حالم والر ى املنامية.ألوهأ املسيطرون على ا يصيب  ماروهإ
 ن الطيههورأل مهه  املالئاههة، احتاجههت هههذه ة  مهه  تفظههها وة هها، مسهها  واحليوانههات املتوحشههةألوا .حفههمح الطيههور7

 البههههار، مسههها  يفألا أمههها  لهههك مههه  النفهههع لههه ، فسههه  ملههها يفبن نسهههان رعايتههههاإلليفهههة يتهههو  األواحليوانهههات ا الداجنهههة،
 442. ص-زعأ التلمود يف -ةال املالئاة حافمح لا فال،  الغابات والوحو  يف

 و لك هو )ميخائيل(. .ومنهأ املشرف على املياه وحرهتها،1
 .تصيب الناس و ائفة تقوم بأعمال الشرور اليت .وم  املالئاة  ائفة تقوم علب اخلري،1
لههذلك  مههنهأ، يطلبو هها حاجههاهأ الهيت قضههاء يف و تههد خدمههة اليهههود، تاههون يف .ومه  وظههائف املالئاههة أ ها19
متلهك أن تهرفض  وال واملالئاهة تلهب  لبه ، يريدها، احلاجات اليت أن يطلب م  املالئاة قضاءي على اليهود يينبغ
التلمهود تاركه  تعاليمه   أ الرب مه  أجلهها.خلقه حيث ةن هذه وظيفة بعضهأ اليت ،ياليهود حاجة يطلبها قضاء
 . 441. صخفاياه

   .442-449. صحممود مأروعة.د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (1)
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 أنواع املالئكة:
 املالئاهههة أحيهههاءو  ،اهههة ينشهههدون أمامههه  شهههعرا  مث يهههذهبونكلههها ههههل يهههوم  ائفهههة مههه  املالئ اهلل

 . (1)منهأ ثابت ومنهأ تالف ولا  ،وموجودون
 ثالثههة فيمهها مهه  حيههث الوجههود ةاملالئاهه أنههواع وأشهههر وأنههواع متعههددة أحههناف هثههرية ةاملالئاههو 

 :يأعأ التلمود
وهههههؤالء هههههأ الههههذي   ،بههههديألوالوجههههود ا ةالدائمهههه كلقهههههأ اهلل تعهههها  للهيههههاة ةمالئاهههه :لو  ألا

وههههؤالء ههههأ الهههذي   ،ثنهههنيإلأي يهههوم ا ةاليهههوم الثهههاين مههه  أيهههام اخللههها السهههتخلقههههأ اهلل سهههبهان  يف 
هه  ومثههار ل وأشههجاروزالز  وعناحههره مهه  ريههايل وأمطههار شههراف علههى ظههواهر الوجههودإلاهلل ةلههيهأ ا لوه 

النهوع ههو ج يهل ومياائيهل ومه   ههذا ةمالئاه وأشههر ،ةووظهائف اخلليقه ظواهر الوجهود ة  آخر
يفضههلون مياائيههل وتبونهه  همهها ميقتههون ج يههل ويارهونهه  ويأعمههون أن ج يههل  املعههروف أن اليهههود
 ة.أعقاب أما مياائيل فيأتيهأ بالر يأتيهأ بالعذاب وال
ليسهوا   وههؤالء ،خلقهأ اهلل سبهان  يف اليوم اخلامس أي يوم اخلمهيس ةمالئا :الًوع الثاني

 ،وهها مهاتوافهإ ا أد   ،كلقهأ اهلل تعا  لوظائف ومهام معينه  وة ا ،ل يف البقاء واخللودوَّ ألهالنوع ا
 ةمياثهههون يف احليههها  وةن ههههانوا ومههه  مث فههههأ ليسهههوا خملهههدي ، هبهههانيأعمهههالأ املالفهههبفبقههها هأ رهههه  

  .خملوقون م  نور يالفون م  أعمال وهؤالء حسب مايال   و 
كلقهههأ  وة هها لههأ يف هههذه احليههاة، بقههاء ال ،ا  يههأتون ويههذهبون سههريع ةمالئاهه :الًــوع الثالــث

وأههأ وظهائفهأ  ،ا  همها جهاءوا سهريع  ا   يهذهبون سهريعمث يقومهون هبها ةلوظائف سريع -سبهان -اهلل
فهإ ا فعلهوا  لهك  هبهوا مه  حيهث  وههذلك يتعلمهون التلمهود، وينأهونه ، -تعها -أ أ يذهرون اهلل

ويهههأتون عههه   ،ا  فههههأ يبقهههون يف احليهههاة يومههها واحهههد ،ويهلاهههون عجبههها   ،يهههأتون عجبههها   وههههؤالء .اأتهههو 
 هالمهه ، كلقهه  اهلل تعهها  عنههد والههبعض اآلخههر ،مهه  النههار -تعهها -فبعضهههأ كلقهه  اهلل   ههريقني:

 ،بعضهههههأ يهلاهههه  اهلل موتهههها   .وهههههأ هههههذلك يهلاههههون بطههههريقني. ،ا  ملاهههه افيخلههها عنههههد هلمههههة يقولهههه
  وبعضهأ يهلاهأ اهلل حرقا بطرف ةحبع  اخلنصر.

                                 
 .411موسى ب  ميمون. ص .داللة احلائري   (1)
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بطهههرف ةحهههبع   ةمههه  ههههؤالء املالئاههه ا  جهههرار  ةن اهلل أحهههر   ات مهههره جيشههها ويقهههول التلمهههود:
 .(1)اخلنصر

 أمساء املالئكة والعمل املوكل لكل منهم: 
وبههنيَّ الههن  أن لههؤالء املالئاههة  ،املالئاههة يف نصههوص العهههد القههدبلقههد وردت أمسههاء بعههض 
 ،فاملال  ج ائيل مهمت  نقهل الهوحي ،وهذه املهمة تددها اهلل تعا  ،مهمات حمددة لال منهأ

مه   لهك أن أمهرا  جهاء جل ائيهل ههي  ،وجالء األفهام مله  يهأمره اهلل أن يتصهل هبهأ ،وتفسري الر ى
هه»والههن  هههو: " ،لههدانياليفسههر ويبههنيا الر يهها  ييههاييهها ِجبهرريائِيههُل، فهيها ا الرَُّجههلي الر  ر : 1" )دانيههال«أر هههذي

ههتُ »(. بعههد هههذا الههبالس خا ههب املههال  ج ائيههل دانيههال قههائال : "11 اآلني  ييهها ديانِيهه ُل، ِةينا خيريجر
أي   .(4)(44: 1" )دانيالألُعيلاميكي الرفيهر
ويعتقهههدون أنههه   ،فيمقتونههه  لهههذلك عقهههابلعهههذاب والويأعمهههون أن ج يهههل يهههأتيهأ باويعتقهههدون 

 .(9)ويتو  هذلك حفمح الثمار وةنضاجها ،موهل بالنار وما يتصل هبا
ودوره أن  ،ههههي رئهههيس املالئاهههة -حسهههب النصهههوص–وماانتههه   ،وورد اسهههأ املهههال  مياائيهههل

هههدة وقهههد حهههريل دانيهههال بهههأن مياائيهههل جهههاء  ،ينصهههر مههه  يريهههد الهههرب نصهههرت  وتأييهههده يف مواقهههع الشا
ههاءي إِلعيههانييِت وورد الههن  بلسههان دانيههال: " ،لينصههره ههاِء األيوَّلِههنيي جي ائِيههُل وياِحههد  ِمهه ي الر  يسي " ُهههوي يا ِميخي
 (.19: 19)دانيال

وتههأف نصههوص أخههرى لتؤهههد بههأن رئههيس املالئاههة مياائيههل يههأف للمسههاعدة والنصههرة علههى مهها 
ههد  يف الهن : " ،ء مهه  أمهوريعهرض للعبهاد واألنبيها . ويالي أيحي ههِ ُ ي بِالرميررُسهوِم يف ِهتيهاِب احلريهاا ويلِاهكا ُأخر

ائِيههُل ريئِيُسههُاأر  يهيتيميسَّههُك ميعِههي عيليههى هههُؤاليءِ  . وتبونهه  ويعتقههدون أنهه  (2)(41: 19" )دانيههالِةالَّ ِميخي
 .(2)ةبالرأيأتيهأ 

                                 
  .442-449. صحممود مأروعة.د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (1)
  .11أ.د.أسعد السهمراين. صاليهودية عقيدة وشريعة.   (2)
 .442و449. صحممود مأروعة.د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (3)
 .11اليهودية عقيدة وشريعة. أ.د.أسعد السهمراين. ص  (4)
 .449. صحممود مأروعة.د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (5)
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رئهيس املالئاهة وههو يهدعو املهوتى وههو  ،(1)هتههاواملال  ميخائيل ههو املشهرف علهى امليهاه وحر 
 .(9)وأوقات  ،واملال  هرهيمو هو املسؤول ع  ال د وعوامل  ،(4)للقيامة

ورافائيل يصريل بأن  مال  الهرب وأنه  واحهد مه  سهبعة مه   ،واملال  رافائيل هو مال  الشفاء
والهن  ههو: "أنها رافائيهل أحهد املالئاهة السهبعة  ،دون أن يبنيا الن  أمساء هؤالء املالئاة السبعة
 (.12: 14الواقفني والداخلني يف حضرة جمد الرب" ) وبيا

"أرسهلك اهلل ألشهفيك وأبهر  سهارة   : هما ورد يف الهن   ،ورافائيل ل  مهمة اإلبراء م  املرض
 .(2)(12: 14هنتك" ) وبيا

ويوفئيهل  ،وهموئيل ،حورئيالو  ،الوأورئي يف الاتاب املقدس: أمساء املالئاة وورد هذلك م 
 .(2)فرقتني م  املالئاةوالسرافيأ  ،ورمبا هان الاروبيأ ،وحدقئيل

 عقيدة اليهود يف املالئكة:
 و ا تقدم يتبني أن عقيدة اليهود يف اإلميان باملالئاة تتلخ  فيما يلي:

وأ ههأ جنههد اهلل  ،نصههوص العهههد القههدب تبههنيا بههأن اليهههود يؤمنههون باملالئاههة هوجههود وهائنههات
 .(1)تعا  ينفاذون ما يؤمرون ب 

، أي آلهة حهغرية لها ةرادة مسهتقلة تقهف ئاة قوى مسهتقلة عه  الهذات اإلليهةبل يصبح املال
، والتقهاء شهرهأ ،ماء متنع دخول أدعيهة البشهر ل له ، ولهذا تهاول اليههود خهداعهأعلى باب الس

وأثنهههاء حهههرية حهههارس بوابهههة  ،بهههدال  مههه  الع يهههة يتلهههون بعهههض األدعيهههة يف حهههالة الصهههبايل باآلراميهههة

                                 
 .441ص حممود مأروعة..د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (1)
 .141قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .442ص حممود مأروعة..د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (3)
 .14اليهودية عقيدة وشريعة. أ.د.أسعد السهمراين. ص  (4)
 . 141قاموس الاتاب املقدس صينظر:   (5)

 .14اليهودية عقيدة وشريعة. أ.د.أسعد السهمراين. ص  (6)
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 .(1)تدخل األدعية األخرى دون أن يدري، السماء
 بيعههتهأ معرفههة  ووضههع يف -تعهها -خلقهههأ اهلل وقههد املالئاههة تفهههأ مجيههع اللغههات،لههذلك ف
 تلامههها ،ة القههها   تفههههأ الاهههالم هبمههها وال املالئاهههة، تعرفهمههها سهههوى لغتهههني اثنتهههني ال لغهههات الهههدنيا،

مهه   شههيئ ا لههب  ة ا يعلههى اليهههود يلههذلك ينبغهه ،واللغههة الالدانيههة اللغههة السههريانية، مههها: اللغتههان
بواحهدة مهه  اللغتهني لهه   شههيئ ا  ةن  لههب مه  املالئاهة نَّهأل ههاتني اللغتههني، بغههري املالئاهة أن يطلبه 

 تفهأ هاتني اللغتني. ال  األاملالئاة تستجيب ل  
 حههرم املالئاههة مهه  معرفههة هههاتني اللغتههني، قههد -تعهها -أن اهلل يف ةويههأف السههؤال عهه  احلامهه
 ؟خرىألراأ علمهأ بال اللغات ا

له  بإحهدى ههاتني  أن يصهلوا اليههود ةن اهلل أمهر اجلهواب: يف يقهول التلمهود واجلواب عجيب،
 يعرفوا الصهلوات حّت ال حرم املالئاة م  فهأ هاتني اللغتني، وقد ،نيةاالسريانية والالد اللغتني:

-شهعب  املختههار اخهت  اهلل هبها فيهسههدو أ علهى تلهك الصهلوات الههيت للهرب، اليههود الهيت يؤديهها
اخهت  اهلل  فيهصهلون علهى نفهس املاانهة الهيت املالئاة هذه الصلوات، ييؤد وحّت ال ،-اليهود
عهه   اليهههود الههرب حههري  علههى متييههأ نَّ ألو واملالئاههة، ياههون مثههة فههر  بههني اليهههود وال اليهههود، هبهها

وبالتهايل مه   منع املالئاة م  معرفة ههاتني اللغتهني، فقد على امللك، يوتفضيل اليهود املالئاة،
 وم  مث يعجأون ع  القيام هبا. معرفة حلوات اليهود،

 .(4)شديدا   افهأ ميقتون هاتني اللغتني مقت   ولذا أن املالئاة أدرهت هذه احلقيقة، ويبدو
جههههاء يف سههههفر  ،حيههههث ارههههذوا زوجههههات مهههه  نسههههاء البشههههر ،واملالئاههههة يرتابههههون احلماقههههات

، التاههوي : " ُههأر بهينيههات  ثُهههُروني عيليههى األيررِض، ويُولِههدي لي أي النَّههاُس ييار هها ابهرتيههدي ههديثي ليمَّ أينَّ أيبهرنيههاءي اهلِل ريأيورا * ويحي
. فيارَّيُذوا ألينهرُفِسِهأر ِنسياء  ِم ر ُهلا  تياُروا بهينياِت النَّاِس أينهَُّه َّ حيسينيات   .(9)(4-1 :1) تك  "ميا اخر

وهههذلك مهه  حيههث  واملالئاههة تتفاضههل مهه  حيههث الصههاليل والتقههوى والعلههأ والفقهه  واملعرفههة،
                                 

 (. 192-199/ 4) عبدالوهاب املسريي.د. .واليهودية والصهيونيةموسوعة اليهود   (1)

 . 441-447ص حممود مأروعة..د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (2)
 (.199/ 4) عبدالوهاب املسريي.د. .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  (3)
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وهههأ أحههلح املالئاههة  ،فههال ألاملالفههون حرهههة الاواهههب وا أفضههل املالئاههة هههأو  ،الفهههأ والعقههل
 .(1)وتعقال   وفهما   وأهثرهأ علما  

أ اليهود بأ أ م  اهُ  حّت ،وتضر عهأ لا ى املالئاةاعتمادهأ عل اليهود يف فرشقد بالغ وأو 
 . عبدة املالئاة

ول تاههه  املالئاهههة آلهههة ثانويهههة يف اليهوديهههة، وة ههها هائنهههات خلقهههها اإللههه ، وههههي  مهههل عرشههه  
و رس بوابات جنات عهدن وشهجرة احليهاة والياهل، وتظههر علهى هيئهات خمتلفهة، فقهد مت ريلهها 

ويف روايههة أخههرى ُحههوارت علههى هيئههة حيوانههات  ،وجهههنيإ وجهه  بشههر ووجهه  حيههوان ا  اتعلههى أ هه
 . (4)ج إ ةنسان وأسد وثور ونسر ات أربعة أو 

ويعتقهدون  ،التوراة قد نصت  لك يف عدة مواضهعموجودون ألن ويعتقد اليهود أن املالئاة 
 ،ري النا قههةوهههذلك علههى شههال احليوانههات اهه ،أ ههأ يتشههالون علههى أشههاال البشههر رجههال ونسههاء

لاهههي ال تشهههاب   ،يعلهههل موسهههى بههه  ميمهههون تشهههال املالئاهههة علهههى حهههور احليوانهههات اهههري النا قهههة
وأ هأ أحيهاء ههاملون همها بين ها يف فيقهول:  ،حقيقتهأ و اهأ  ات اهلل جهل وعهال يف خيهال النهاس

و اهههأ  ات اهلل يف خيههال حهها اهلل، لانهه  لههو ُوقههف فههيهأ عنههد هههذا التخيههل لشههاهبت حقيقههتهأ 
ة  هاههذا أيضهها  قيههل يف اهلل أقاويههل يبههدو ظواهرههها أنهه  جسههأ حههي متهههر  علههى حههورة  ،اجلمهههور

مه   شهيءفأُرشد الذه  ة  هون مرتبة وجودهأ دون مرتبهة اإلله  بهأن ُخلهج يف شهالهأ  ،سانةن
شههال احليههوان الغههري نهها ا، حههّت ياههون املفهههوم مهه  وجههود البههار  أهمههل مهه  وجههودهأ همهها أن 

ألن  ،يهأ شال حيوان بوجه ، ةال األجنههةاحليوان الغري نا ا، ول يضف ةل اإلنسان أهمل م 
 .(9)وال يتصور  ريان بغري أجنهة ،أهمل حفات احليوانات اري النا قة الطريان

وأ هههههأ واسهههههطة بهههههني اهلل وبهههههني  ،ويعتقهههههد اليههههههود أن اهلل يهههههدبر العهههههال علهههههى أيهههههدي املالئاهههههة
املوجههودات همهها يقههول بههذلك أرسههطو. وههههأ بههذلك يشههرهو أ يف خصههائ  اهلل ويعتقههدون أ هههأ 

                                 
 .441ص حممود مأروعة..د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (1)

 (.192/ 4) عبدالوهاب املسريي.د. .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  (2)
 .112موسى ب  ميمون. ص .داللة احلائري   (3)
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 .(1)ميلاون بعض خصائ  األلوهية ولا  اهلل ةل  األلة هلها
: مالئاهة. وأمها قوله  ههو طو يقول: عقول مفارقة وأ  نقهولوأرس : يقول موسى ب  ميمون

ارقة هي أيضا  واسطة بهني اهلل تعها  وبهني املوجهودات، وأن بوسها تها تتههر  أن هذه العقول املف
ال ألنهك  ،فإن هذا أيضها  ههو نصهوص الاتهب هلهها ،الذي  لك سبب هون الاائنات ،فال األ

وقههد علمهت أن معهىن امللهك رسهول، فاهل منفهذ أمههر  ،فعهال  يفعله  اهلل ةال علهى يهد ملهك هد قهج 
يوان ولو الغري نها ا، يهن  الاتهاب فيهها أ ها علهى يهد ملهك، ة ا  حرهات احل حّت ةنَّ هو ملك، 

 . (4)هانت تلك احلرهات وفا ارض اإلل  الذي جعل في  قوة  ره  تلك احلرهة
 .(9)فإن شريعتنا ال تنار هون  تعا  يدبر هذا الوجود بوسا ة املالئاةويقول: 
هي علي ، هل  لك بواسطة عضاء م  احليوان على ما جأئيات الوجود حّت خلا األوقال: 
 .(2)ألن القوى هلها مالئاة ،مالئاة

ةال أن  ورد يف العهد القهدب  ،املالئاة ال تعبد م  دون اهلل يقولون ةنَّ وبالراأ م  أن اليهود 
همهها جههاء يف قصههة   ،أن بعههض األنبيههاء يصههرف بعههض العبههادات للمالئاههة ويصههريل بعبوديتهه  لههأ

هاِلس  يف بيهاِب اهوي : "ةبراهيأ علي  السهالم يف سهفر الت هري ليهُ  الهرَّب  ِعنرهدي بهيل و يهاِت  يرهريا ويُههوي جي ويظيهي
ههاِر،  ههرا النهَّهي ههِة ويقرههتي حي نهييرههِ  وينيظيههري ويِة يا * اخلرييرمي ههضي  َثالَثَــة  ر َجــالفهيريفيههعي عييهر هها نيظيههري ريهي يرههِ . فهيليمَّ وياِقُفههوني ليدي
ِة  بيالِِأر ِم ر بياِب اخلرييرمي ِتقر : * ، َوَسَجَد ا َلى اأَلْرض  السر هة  يَا َسيِّد  »ويقيالي ُت نِعرمي ، ِةنر ُهنرُت قيدر ويجيدر
ههاويزر  نهييرههكي فيههالي تهيتيجي ههذر قيِليههُل ميههاء  وياارِسههُلوا أيرر *  َعْبــَدَك.يف عييهر * ُجليُاههأر وياتَِّائُههوا  يرههتي الشَّههجيريِة، لِيُهؤرخي

ههِنُدوني قُهلُههوبيُاأر مُثَّ  يرتيههاُزوني، ألينَُّاههأر قيههدر  ههريةي ُخبرههأ ، فهيُتسر ــد ك مْ ميههريررمُتر عيليههى  في ُخههذي ِهسر : 11" )تههك«َعْب
1-2.)  

هاني ييُشهوُع ِعنرهويف قصة يشوع عندما جهاءه امللهك قبهل فهتح أرتها: " دي أيرِتيها أينَّهُ  ويحيهديثي ليمَّها هي

                                 
 .411ص موسى ب  ميمون. .داللة احلائري ينظر:   (1)
 .411ص موسى ب  ميمون. .داللة احلائري   (2)

 .417املرجع السابا. ص  (3)
 .417املرجع السابا. ص  (4)
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، ويِة يا  نهييرههِ  وينيظيههري ــلريفيههعي عييهر ههاري ييُشههوُع ةِلييرههِ  ويقيههالي ليههُ :  ب َرج  ههُلول  بِييههِدِه. فيسي ُفُ  ميسر ههيهر وياقِههف  قُهبياليتيههُ ، ويسي
ائِنيا؟» : * « هيلر لينيا أينرتي أيور أليعدي ًْـد  الـر ألِّ هيالَّ، بيلر أينيا »فهيقيالي َفَسـَقَ  «. . اآلني أيتهييرهتُ رَئـ يس  ج 

فهيقيهالي ريئِهيُس * « ؟ي َكلِّـم  َسـيِّد ي َعْبـَده  مبيها يا »، ويقيالي ليهُ : َيش وع  َعَلى َوْجه ه  ا َلى اأَلْرض  َوَسَجدَ 
، ألينَّ الرمياياني الَِّذي أينرتي وياِقف  عيليير ِ »ُجنرِد الرَّبا لِييُشوعي:  ِلكي ليعر نهيعرليكي ِم ر رِجر «. ُهوي ُمقيدَّس   اخر
 .(12-19 :2)يش "فـََفَعَل َيش وع  َكىل  َ 

  وعقيدة الاثرة م  الفر  عندهأ. اليهود، عقيدة مجهرة يهاملالئاة  عقيدة يفال وهذه

 املالئكة من اليهود: منكرو
بعههض الفههر  والطوائههف لاهه  و  ،مهها  ُهههر سههابقا  هههي عقيههدة االبيههة فههر  اليهههود يف املالئاههة

وههى مه  ه يهات الفهر  عنهدهأ  (ني)الصهدوقي و لهك مثهل  ائفهة ،رتلف عقائدها اليهودية اليت
الصدوقيني يف ةناار  وعقيدة ،(1)م  بوجود املالئاةؤ ت وال تؤم  بالغيب، ال لانها وم  أقدمها،

 . (4)اإلل  املتجاوز للطبيعة والتاريتوهو جأء م  ةناارها فارة البعث و  ،املالئاة

 األنبياء: بعض مواقف املالئكة مع
فقد جاء يف  ،األنبياء خاحَّةهون اليهود يعتقدون أن املالئاة هأ الوسطاء بني اهلل وخلق  و 

العههههد القهههدب عنهههدهأ قصههه  لألنبيهههاء مهههع املالئاهههة ال رلهههو مههه  اإلسهههاءة والطعههه  يف املالئاهههة 
 واألنبياء على حد  سواء.

ههأن  : و هها جههاء يف العهههد القههدب  إلبههراهيأوثالثههة مههنهأ  ،(7 :11لههاجر )تههك ظهههر اماله 
( 1: 11مههع  1: 11( ويظهههر أن الههرب نفسهه  هههان واحههدا  مههنهأ )قابههل تههك44-4: 11)تههك

فإن  يذهر نصا  أن املالهني هانا قهد  هبها ة  لهوش يف سهدوم بينمها ههان ةبهراهيأ يهتالأ مهع الهرب 
: 2)يهههش قبهههل فهههتح أرتههها وليشهههوع ،(44: 44وظههههر مهههال  لبلعهههام )عهههد ،(99-49: 11)تهههك
ولشههههدرا وميشهههت وعبههههدنغو يف  ،(19وحلأقيههههال )حهههأ ص ،(9: 19والمهههرأة منههههويل )قهههض ،(12

                                 
 .499صحممود مأروعة..د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  (1)
 (.199/ 4) عبدالوهاب املسريي.د. .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  (2)
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وملهرب  ،(11: 1ولأهريا )لهو ،(44: 1ولدانيال يف جب األسود )دا  ،(41و 42: 9االتون )دا 
 . (1)(19: 4وليوسف )مت ،(47و41: 1)لو

وردت يف التهههوراة مهههع  و ههههر ابههه  حهههأم مالحظهههات هبهههرية يف قصهههة ةبهههراهيأ عليههه  السهههالم الهههيت
عنهد بلو هات  هرا وههو جهالس عنهد بهاب اخلبهاء عنهد  الرب -إلبراهيأ– ظهر ل و " :قال املالئاة

سههتقبالأ عنههد بههاب الثههة نفههر وقههوف أمامهه  فنظههر ورهههض الأههي النهههار ورفههع عينيهه  ونظههر فههإ ا بث
جههاوز اخلبههاء وسههجد علههى األرض وقههال يهها سههيدي ةن هنههت قههد وجههدت نعمههة يف عينيههك فههال تت

قهدم لاهأ هسهرة مه  اخلبهأ أعبد  ليؤخذ قليل م  ماء وااسلوا أرجلاأ واستندوا  هت الشهجرة و 
تشتد هبا قلوباأ وبعد  لك متضهون فمه  أجهل  لهك مهررمت علهى عبهدهأ فقهالوا احهنع همها قلهت 
فأسهههرع ةبهههراهيأ ة  اخلبهههاء ة  سهههارة وقهههال لههها احهههنعي ثهههالث حهههيعان مههه  دقيههها مسيهههذ اعجنيههه  

نهها ودفعهه  للغههالم واسههتعجل يصهها مسيملههة وحضههر ةبههراهيأ ة  البقههر وأخههذ عجههال رخ واحههنعي خبههأ
بإحههالح  وأخهههذ مسنههها ولبنههها والعجهههل الهههذي حهههنعوه وقههدم بهههني أيهههديهأ وههههو واقهههف علهههيهأ  هههت 

 (1-1: 11)تك "الشجرة وقال هلوا
لهك يف هذا الفصل آيات م  البالء شهنيعة نعهو  بهاهلل مه  قليهل الضهالل وهثهريه فهأول   :قال

اخبهههههاره أن اهلل تعههههها   لهههههى إلبهههههراهيأ وأنههههه  رأى الثالثهههههة نفهههههر فأسهههههرع ةلهههههيهأ وسهههههجد وخههههها بهأ 
 .بالعبودية

بهل ههو أشهد مه  التثليهث  ،ولئك الثالثة ههأ اهلل فههذا ههو التثليهث بعينه  بهال هلفهةأفإن هان 
وقههههد رأيههههت يف بعههههض هتههههب  والنصههههارى يهربههههون مهههه  التشههههخي  ،ألنهههه  ةخبههههار بشههههخوص ثالثههههة

ما تهرى يف اايهة الفضهيهة فهإن ههان وهذا ه ،حتجاج هبذه القضية يف ةثبات التثليثاال النصارى
ولئك الثالثة مالئاة وهاهذا يقولهون فعلهيهأ يف  لهك أيضها فضهائح عظيمهة وههذب فهاحش مه  أ

مههه  احملهههال والاهههذب أن كههه  بهههأن اهلل تعههها   لهههى لههه  وة ههها  لهههى لههه  ثالثهههة مههه   :أولهـــا .وجهههوه
 .املالئاة

                                 
 .141قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
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أن كا ههب أولئههك املالئاههة خبطهاب الواحههد وهههذا  ها يأيههد يف ضههالل النصههارى يف  :اوثانيهـ 
 .هذا الفصل وهذا أيضا حمال يف اخلطاب

سههجوده للمالئاههة فههإن مهه  البا ههل أن يسههجد رسههول اهلل حههلى اهلل عليهه  و سههلأ  :وثالثهــا 
 أنفهذه هذبة وال بهد  ،هلل سجدوةن قالوا بل  ،وملخلو  مثل  فهذه هذبة ،وخليل  لغري اهلل تعا 

 .ال بد م  أحداها وعادت البلية أشد ما هانت ،نيياون اهلل عندهأ هأ الثالثة املتجل
له   يب بذلك هو اهلل تعها  وههو املتجلهفإن هان املخا  ،خطابة لأ بأن  عبدهأ :ورابعها 

هلل أن كا هههب ةبهههراهيأ عليههه   اان املخههها بون بهههذلك املالئاهههة فهاشهههوةن هههه ،فقهههد عهههادت البليهههة
 .مع أن احملال أن كا ب ثالثة خبطاب واحد ،مثل  وقا  لوخم ،غري اهلل تعا لالسالم بالعبودية 

قولهه  يؤخهههذ قليهههل مههه  مهههاء ويغسهههل أرجلاههأ وأقهههدم هسهههرة مههه  اخلبهههأ تشهههتد هبههها  :وخامســـها 
 سههوى لهها وال بقيههة فهههذه احلالههة لههئ  هههان خا ههب هبههذا اخلطههاب اهلل تعهها  فهههي الههيت ال ،قلههوباأ

عليه  السهالم  ألن ةبهراهيأ ،وةن هان خا ب بذلك املالئاة فههذا أههذب ،بعدها واليت متأل الفأ
 ،فهذه على ههل حهال هذبهة بهاردة مسجهة ،ال جيهل أن املالئاة ال تشتد قلوهبأ بأهل هسر اخلبأ

وهيههف يسههجد  ،قلنهها هههذا أهههذب ألن يف أول اخلهه  كهه  أن اهلل  لههى لهه  فههإن قههالوا ظههنهأ ناسهها  
 .ل  م  هذا الضالل احاش ؟!ياةبراهيأ ويتعبد خلا ر  ر 

ن ياهون ههذا خه ا له  أ اوحاشه ،اخلبأ والشوى والسهم  واللهالةخباره أ أ أهلوا  :وسادسها
الهههذي يشهههب  عقهههول اليههههود أيههه  ههههذا الاهههذب البهههارد الفاضهههح  ،وال عههه  املالئاهههة ،عههه  اهلل تعههها 
مه  قهول اهلل عهأ و جهل يف ههذه القصهة  ،م  احلا املنري الواضح علي  ضهياء اليقهني ؟املصدقني ب 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) :نفسههههههههههههههههههههههههههها

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ې ې ې

هيهات نهور احلها مه  ظلمهات  ،اآليات [79-11]هود:(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
 .الاذب واحلمد هلل رب العاملني هثريا

قههرارهأ بههأن ةبههراهيأ أ عههأ ةلههيس ههههذه الوجههوه يف الشههناعة وهههو  :ســابعوفيههها أيضهها وجهه   
فأقهل مها فيه  النسهت علهى  ،والربانيون منهأ ترمون هذا اليوم ،املالئاة اللهأ واللال والسم  معا  
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 .(1)والسالمة واهلل منهأ بعيدة ،اهيأن ياون سالمت  م  أ أ الدو 

 اإلميان باملالئكة يف سفر يشوع
جهههاء يف سهههفر يشهههوع يف قصهههة سهههقوش أرتههها علهههى يهههد بهههك ةسهههرائيل بقيهههادة يشهههوع بههه  نهههون: 

هههاني " ههها هي هههديثي ليمَّ ـــوع  ويحي ، ويِة يا  َيش  نهييرهههِ  وينيظيهههري ـــلِعنرهههدي أيرِتيههها أينَّهههُ  ريفيهههعي عييهر ُفُ   ب َرج  هههيهر وياقِهههف  قُهبياليتيهههُ ، ويسي
ُلول  بِييِدِه. فيسياري ييُشوُع ةِلييرهِ  ويقيهالي ليهُ :  ائِنيا؟»ميسر هلر لينيها أينرهتي أيور أليعهدي : * « هي هيهالَّ، بيهلر أينيها »فهيقيهالي

ًْــد  الــر ألِّ  ــه  ا لَــى اأَلْرض  َوَســجَ «. . اآلني أيتهييرههتُ رَئ ــيس  ج  ــوع  َعَلــى َوْجه  ، ويقيههالي ليههُ : دَ َفَســَقَ  َيش 
، ألينَّ »فهيقيالي ريئِيُس ُجنرِد الرَّبا لِييُشهوعي: * « ؟ي َكلِّم  َسيِّد ي َعْبَده  مبيا يا » لِهكي ليهعر نهيعرليهكي ِمه ر رِجر اخر

 .(12-19 :2)يش "فـََفَعَل َيش وع  َكىل  َ «. الرمياياني الَِّذي أينرتي وياِقف  عيلييرِ  ُهوي ُمقيدَّس  
مبههرأى  هههان  ن  لههكةفهه  ونظههر، فههإ ا رجههل واقههف قبالتهه " "رفههع  ر    ميمههون:يقههول موسههى بهه 

 .(4)"رئيس جند الرب"  : النبوة. ة  وتبني آخر األمر أن 
 ،ألن يههههود يعتقهههدون أن مههه  مراتهههب النبهههوة أن يهههرى النهههيب امللهههك حقيقهههة و لهههك مبهههرأى النبهههوة

 وهذا ما حصل ليشوع يف هذا املقام. ،(9)ةحدى قسمي الوحي عند اليهود
  مبا ا يالأ سيدي عبده؟ : لرئيس جند الرب، وقول  يشوع سجودوترد هنا ةشااالت: 

 ،وال يعبهههدون مههه  دون اهلل همههها سهههبا بيانههه  ،ألن عقيهههدة اليههههود يف املالئاهههة أ هههأ عبهههاد هلل
فقههد سههجد لههذا امللههك والظههاهر أن هههذا السههجود سههجود  ،ولاهه  فعههل يشههوع هنهها ينههاقض  لههك

ُه؟ألن  يف السيا  يقول يشوع لرئيس جند الرب:  ،عبادة وليس  ية  مبيا يا ُيايلاُأ سيياِدي عيبردي
 وم  هو هنا رئيس جند الرب؟

واملتقدم و)جنهد الهرب( يقصهد والرئيس يعك السيد   ": "رئيس جند الربقال األرشيدياهون
: يرى بعض علماء الانيسهة أن رئهيس جنهد الهرب وقال .الرب م  املالئاة السمائيني ادأجن هبأ

                                 
 (.199-194/ 1) الب  حأم األندلسي. .الفصل يف امللل واألهواء والنهل  (1)
 .242ص .وسى ب  ميمونم .داللة احلائري ينظر:   (2)
 وسيأف تفصيل  لك ةن شاء اهلل يف مبهث اإلميان النبوة.  (3)
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 .(1)الذي ظهر ليشوع هو رئيس املالئاة العظيأ ميخائيل
ُه؟ويقهول:  ،ويسجد ل  ،فايف يصرف ل  العبادة هياِدي عيبرهدي فاالمه  يهدل أنه   مبيها يا ُيايلاهُأ سي

ُه؟سجود عبادة وتذلل وخضوع وهذا ظاهر م  قول  "  ".مبيا يا ُيايلاُأ سيياِدي عيبردي
 ،ولانهههه   ريههههف اليهههههود لاتههههبهأ ،وحاشهههها أن يقههههع نههههيب مهههه  أنبيههههاء اهلل يف مثههههل هههههذا الشههههر 

 وةساءهأ ألنبيائهأ وجرأهأ عليهأ.
هون عهه  امللههك الههذي ظهههر ليشههوع: قههال األرشههيديا  ،والههدليل أن السههجود هنهها سههجود عبههادة

وقهد  -ج يهل-وعلى األرجهح أنه  اهلل الالمهة نفسه ، أقنهوم االبه  الواحهد مه  الثهالوث القهدوس "
ألنه  يهرى  ،العقيدة النصهرانية ،ف ر سجود يشوع مبا يوافا عقيدت  (4)"جاء بتدبريه ليشجع يشوع

 ال سجود  ية. ،أن  سجود عبادة
ويرجح أن ياهون ههذا سهجود العبهادة  ،: وسجد يشوع قدام فيقول ،يؤهد  لك ويصريل ب و 

ال جمهههههرد سهههههجود التهيهههههة واالحهههههيام، ولهههههو ههههههان جمهههههرد مهههههال  أو ةنسهههههان ملنعههههه  مههههه   لهههههك وعرَّفههههه  
 . (9)بشخص 
ةدا  تاهههاد  ءبشهههيوجهههاء  ،أمههها ولهههيأ مهههار  فقهههال بالشهههر  و هههىن علهههى اهلل بعقيهههدة التثليهههثو 

تبهني أن : فقهد قهال ،السماوات يتفطرن من  وتنشا األرض ورر اجلبال هدا  أن دعها للهرأ  ولهدا  
 :اهلل األزيل واعتقدنا  لك ألسبابالذي ظهر ليشوع يف هيئة ةنسان هو اب  

 .جند الرب أي سيد جنود السماءأن  رئيس  -1
 ،لوقات ملنع يشوع مه   لهك ال حمالهةخقبول  عبادة يشوع فلو هان ملاا  أو اريه م  امل -4

،  ها دل علهى أنه  يأيد علي  بهأمره ةيهاه خبلهع نعله  لان  بدال  م  أن ينهاه ع   لك  لب من  أن
 اإللية. ةل  ألن  ما هان يؤمر بذلك دينيا  ةال يف احلضرة

                                 
 .19ص ينظر: شريل سفر يشوع لألرشيدياهون.  (1)
 .19ص ينظر: شريل سفر يشوع لألرشيدياهون.  (2)

 .11-19ص ينظر: شريل سفر يشوع لألرشيدياهون.  (3)
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 ُهههر أنهه  الههرب )يهههوه( يف اآليههة الثانيههة مهه  اإلحهههايل السههادس وهههذا نهه  مينههع مهه  هههل  -9
 .(1)تأويل

فإنهه  بههذلك يلأمهه  القههول أن الههرب يههراه  ،وقههد جههاء مههار  بالطامههة بت يههره يف النقطههة األخههرية
ويلههأم مهه  قولهه  أن الههرب يههأف علههى حههورة  ،وهههذا مهها ل يتفهها عليهه  اليهههود يف عقيههدهأ (4)األنبيههاء

وخهالف  ،ابشر وهذه  امة ومصيبة ال تقل ع  مصهيبة الشهر  الهيت أراد أن يفهر منهها بتعليله  ههذ
 عقيدة النصارى الذي  يفرون م  الشخوص.

 ،وة ا ههههان علمهههاء النصهههارى قهههد أولهههوا سهههجود يشهههوع بأنههه  ههههان ل لههه  بأحهههد األقهههانيأ الثالثهههة
 فايف سيفسر اليهود  لك؟! سوى اإلقرار بالتناقض والتهريف الواقع يف هتبهأ.

ول يتفقهوا مه   ،أمامه ه آفالظاهر م  الاالم أن يشوع حرف عبادة السهجود للرجهل الهذي ر 
فيلهأمهأ القهول بالشهخوص وأن اهلل يهأف علهى  ،الهرب قهالوا ةنَّه هذا الذي وقف أمام يشوع؟ فهإن 

 ملك فيلأمهأ أن يشوع وقع يف الشر  وحرف عبادة لغري اهلل. قالوا ةنَّ وةن  ،حورة بشر
 ول يههأت يف سههفر يشههوع نهه  حههريح يتهههدث عهه  املالئاههة اههري مهها سههبا يف قصههة سههقوش

إلعانهة بهك ةسهرائيل  -همها يأعمهون-وهنا  ن  آخر في  ةشارة ة  معجأة أرسلها الهرب  ،أرتا
 ُههههر منهههة الهههرب علهههى بهههك  ،جهههاء يف سهههفر يشهههوع يف وحهههية يشهههوع األخهههرية ،يف قتهههالأ األمهههوريني

                                 
 (.22-29/ 9السن  القوب. )  (1)

"مث  : (11-1: 42جهاء يف سهفر اخلهروج )، ر يته  يف الهدنيا مياه  أن الرب هاتب أسفار العهد القدبفقد زعأ    (2)
حههههعد هههههارون وأبيهههههو وسههههبعون مهههه  شههههيوا ةسههههرائيل، ورأوا ةلهههه  ةسههههرائيل، و ههههت رجليهههه  منصههههة مهههه  العقيهههها األزر  

ويهذهر يف . فهرأوا اهلل وأهلهوا وشهربواالشفاف، وهذات السماء يف النقاوة. ولان  ل ميد يده ة  أشراف بك ةسهرائيل 
لهرب بعهد أن رآه قهائال : "يف سهنة وفهاة عأيها امللهك رأيهت الهرب جالسها  علهى هرسهي عهال  لشهعيا ةحف سفر ةشعيا و 

واقفهون فوقهه ، لاههل واحهد سههتة أجنههة، بههاثنني يغطههي وجهه ، وبههاثنني يغطههي  مرتفهع، وأ يههاال  متهأل الياههل. السههرافيأ
د.حممهد علهي  .اهلل جهل جالله  واألنبيهاء يف التهوراة والعههد القهدب. (11-1: 1)سهفر أشهعيا  "رجلي ، وباثنني يطهري

هلمههة ع انيههة يغلههب أن ياههون معناههها السههرافيأ:   .492هدايههة احليههارى البهه  القههيأ صوينظر:. 44-41البههار،ص
ة ةشعيا، تسمية لألروايل اليت  "هائنات مشتعلة" أو رمبا هان معناها "شرفاء" وهي يف حيغة اجلمع ول ترد ةال يف نبو 

هانت ردم عر  الرب وظهرت إلشعيا يف ر ياه، ويبدو أن السرافيأ هالاروبيأ نوعان ساميان م  املالئاة الذي  
 .211كدمون اهلل. ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
094 

 رَ َوَأْرَســــْلا  ق ــــد اَمك م  الو نَــــاب ي": فههههذهر يشههههوع قههههول الههههرب ،ةسههههرائيل يف نصههههرهأ علههههى األمههههوريني
تُهُهأر ِم ر أيمياِمُاأر، أيير ميِلايِي األيُمورِيانيي، الي ِبسييرِفكي ويالي ِبقيورِسكي   (.14: 42" )يشوي يريدر

أن املقصهود هبها ةشهارة رمأيهة ة  القهوة  ،وقد جاء يف تفسري هذه املعجأة على القهول املرجهويل
 ،وأعظههأ وأههه  قههوة يههدبر اهلل هبهها اخللهها هههأ املالئاهههة ،الههيت يرسههلها اهلل ملعونههة املههؤمنني ونصههرهأ

 .(1)فإن شريعتنا ال تنار هون  تعا  يدبر هذا الوجود بوسا ة املالئاة يقول موسى ب  ميمون:
عضاء م  احليوان على ما هي علي ، هل  لك بواسطة جأئيات الوجود حّت خلا األوقال: 
 .(4)ألن القوى هلها مالئاة ،مالئاة
جيأ بالعربية hornetsالأنابري أو زنابري باإلجنليأية و  قاموس الاتاب املقدس:يف  وقال ، وتُهيي

أيضها : "دبههور، الههدبابري". وهههي نههوع مهه  احلشهرات الشههديدة الضههرر اسههتعمل  اهلل لتأديههب الههوثنيني 
وربمـا فيـه اشــارة رمويـة الـى القـوة التـي يرســلها (. 14: 42ويهش  49وتهث:  41: 49)خهر 

 .(9)المؤمًين به ولًصرتهم على أعدائهماهلل لمعونة 
 ول يأت يف سفر يشوع يف اري النصني السابقني  هر للمالئاة ال تصرتا  وال تلميها .

 
 

                                 
 .417. صوسى ب  ميمونم .داللة احلائري   (1)
 .417. صوسى ب  ميمونم .داللة احلائري   (2)
 .297-291قاموس الاتاب املقدس. ص  (3)

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
095 

الث
َّ
 املبحث الث

 عند اليهود النبوةاإلميان ب

 :متهيد 
فههأ همها  ،اليهود يف عقائدهأ عندهأ اضهطراب وتنهاقض يف عقيهدة اإلميهان باألنبيهاءهعادة 

(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) :األنبيهههههههههاء قهههههههههال تعههههههههها  ةقتلهههههههههوحهههههههههفهأ اهلل جهههههههههل وعهههههههههال 

 .[114]آل عمران:(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) وقال: ،[11]البقرة:
مههع و يف النبههوة عقيههدة فاسههدة، هأ عقيههدو  ولهه  يصههلوا لههذه املرحلههة بوحههفهأ قتلههة لألنبيههاء ةال

، وبأن النيب ينطا مبا يوحى ةلي  ب ، وال يقول هالما  م   اته  النبوة بأ ا احطفاء ةلي أ أ عر فوا
ولا  ما  ُههر يف نصهوص التهوراة وأسهفار العههد القهدب يف سهري األنبيهاء كهالف ، احَّةوأفااره اخل

أن الفسههههاد العقهههدي عنههههدهأ فيمههها يتعلهههها وشههههأن الفسهههاد العقههههدي يف النبهههوة هشههه ،ههههذا التعريهههف
 .(1)باإلميان باهلل الواحد

وهههو أمههر  ،األخههال  ج  حههنبيههاء يف التههوراة والعهههد القههدب، هههي أر ل الصههفات وأحههفات األو 
ولاه  اليههود علهيهأ لعهائ  اهلل املتتابعهة  ،أهاألنبياء هأ خري البشهر وحهفو  ة  ةنَّ  ،مستغرب جدا  

 .األنبياء أشد تلويثسري أرادوا أن يسواوا ألنفسهأ ارتااب جرائمهأ، فما هان منهأ ةال أن لوثوا 
فههإ ا هههان األنبيههاء خونههة لصوحهها  وخمههادعني وهذبههة وزنههاة وديههوثني، فبههاألحرى أن ياونههوا هههأ  

 !! (4)هذلك وال تثريب عليهأ وال لوم

  : تعريف النبوة وحقيقتها-٩
تعريف حمهدد لالمهة "النهيب" وحهّت تعهريفهأ للنهيب متنهاقض مهع عقيهدهأ ل يتفا اليهود على 

 يف النبوة وع  واقعهأ الذي  هروه يف هتبهأ املقدسة.
                                 

 -ههه 1241لبنهان، الطبعهة األو  -بهريوت-أ.د. أسعد السهمراين. دار النفهائس .ينظر: اليهودية عقيدة وشريعة  (1)
 .21م. ص4991

 .442املدخل لدراسة التوراة والعهد القدب. للدهتور حممد علي البار.صينظر:   (2)
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، دون   يههتالأ أو ياتههب عمهها جيههول خبهها ره: هههو مههالنههيب ،قههاموس الاتههاب املقههدسجههاء يف 
املسهيهيني عند  -قوة اهلل-، بل هو م  قوة خارجة عن  م  بنات أفااره الشيءأن ياون  لك 

 .(1)، وقوة اآللة املتعددة عند عباد األحنام الوثنينيوالع انيني واملسلمني
ر املسههتقبلة ومصههري وعنههت النبههوة عنههد اليهههود اإلخبههار عهه  اهلل وخفايهها مقاحههده، وعهه  األمههو 

 .(4)، بوحي خاص منأل م  اهلل على فأ أنبيائ  املصطفنيالشعوب واملدن، واألقدار
 يقال نيب ورسول مل  يؤدي أخبارا  ع  اهلل تعها  مه  اهرييقول اب  همونة يف تعريف النيب: و 

فيههدخل يف  لههك مهه  يأتيهه  اخلطههاب مهه  اهلل سههبهان  بغههري  ،أن ياههون بينهه  وبينهه  واسههطة آدمههي
اهري ةنسهان آخهر، هملهك مه  املالئاهة أو نفهس مه  النفهوس السهماوية  :واسطة، أو بواسطة ههي

 احطاليل احلاماء، أو اري  لك. قول، علىأو عقل م  الع
 .(9)نوع البشر إلحاليلهة اهلل تعا  : بأن  املخا ب م  جوقد يعك النيب أو الرسول
اعلأ أن حقيقة النبوة وماهيتها هو فيض يفيض م  اهلل عأ وجهل ويقول موسى ب  ميمون: 

، مث على القوة املتخيلة بعد  لك، وهذه ههي أعلهى على القوة النا قة أوال  بوسا ة العقل الفعال 
 .(2)الامال الذي ميا  أن يوجد لنوع مرتبة اإلنسان وااية 

قههوة النا قههة ، ومهه  العلههى القههوة النا قههة وكرجههها للفعههلحقيقههة فههيض العقههل الفعههال ياههون و 
 .(2)يصل الفيض للمتخيلة

ه" آالر يا والر يا مشتا م  "ر  أ أو: همال يأف يف احللوماهيتهاحقيقة النبوة يقول هذلك: و 

                                 
 .121ص قاموس الاتاب املقدس.  (1)
 .121قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
، سهعد به  منصهور به  همونهة، دار األنصهار .تنقيح األحاث للملل الهثالث. اليهوديهة واملسهيهية واإلسهالمينظر:   (3)

 .9صالطبعة الثانية. 
، لثقافة الدينيةحسني أتاي، ماتبة ا :وسى ب  ميمون القر يب األندلسي، ترمجة النصوص الع ية. مداللة احلائري   (4)

 .299صالطبعة األو . 
 .219ص. وسى ب  ميمون. مداللة احلائري   (5)
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هأنه  مه  خهارج وياهون   الشهيء( وهو أن تصل للقوة املتخيلهة مه  همهال الفعهل حهّت تهرى )رأى
 .(1)جاءها على  ريا األحاام اخلارج األمر الذي ابتدا ه منها هأن 

 شهيءاهلل هبا ة  البشر ع   النبوة أو الوحي هي املعرفة اليقينية اليت يوحيويرى سبينوزا: أن 
علههى احلصههول علههى  يقههدرون يههوحي اهلل بهه  ألمثالهه  مهه  النههاس الههذي  ال والنههيب هههو مفسههر مهها ،مهها

"نبيوهههها" أي  الع انيههههون النههههيب يويسههههم ةال ةدراههههه  باإلميههههان وحههههده. ميلاههههون ، والمعرفههههة يقينيههههة بهههه 
 .خطيبا  أو مفسرا  

واملفسههر هههو مهه  يفسههر أوامههر اهلل ملهه  يههوحى ةلههيهأ وملهه  يعتمههدون  ،اهلل واألنبيههاء هههأ مفسههر  و 
 .(4)ب  ىالنيب وحدها للتصديا مبا يوحعلى سلطة 

وعنهد يههود هلمهة النهيب تهرادف هلمهة الرائهي، فهالرائي فيقهول:  أسهعد السههمراين وأما الهدهتور
ي للبشههر، ويسههمع هههو اإلنسههان الههذي أُعطههي قههدرة هههي يههرى أمههورا  ال تقههع يف دائههرة البصههر الطبيعهه

أشههياء ال تسههتطيع األ ن الطبيعيههة أن تسههمعها، ومتلقههى الههوحي يههتأ لهه   لههك وهههو باامههل وعيهه  
 .(9)ويقظت 
هههان مههههأ تقويههة اإلميههان بههاهلل وتشههجيع اليهههود علههى الصههمود يف وجهه  الفلسههطينيني األنبيههاء  و 

 وأحنامهأ.
، حهّت قهرن مه  أبهرزهأيل وههان حهموئ ،تلك املهدارس اسهأ أبنهاء األنبيهاء وأ لا على  الب
 (.42-44: 9و اع 1: 12و ةر 1: 11امس  مبوسى وهارون )مأ

ئيس املدرسة يُهدعى أبها  وتأسست مدارس لبك األنبياء يف بيت ةيل وأرتا واجللجال، وهان ر 
 .أو سيدا  

وهههان اهلل كتههار مهه  بههني هههؤالء التالميههذ عههددا  ويقههبلهأ أنبيههاء لهه  ليعلمههوا الشههعب مبهها يريههده 
 هأ وكتصهأ بوحي .من

                                 
 .294ص. وسى ب  ميمونم .داللة احلائري   (1)
 .192 -192ص .سبينوزا .رسالة يف الالهوت والسياسة  (2)
 .22اليهودية عقيدة وشريعة. أ.د. أسعد السهمراين.ص  (3)
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وهههانوا مههع احلامههاء والاهنههة مستشههاري  ،عمههاد احليههاة يف ا تمههع العهه اينوهههان األنبيههاء مهه  
 . (1)رجال الدولة ومقرري مصائرها زم  السلأ ويف احلرب

تتاههههرون الأعامههههة الروحيههههة ويتوارثو هههها يف بههههك  -عشههههرية موسههههى األقههههربني-ن و وهههههان الالوي هههه
وهان تدث أنه  ينبهغ مه  اهري عشهرية الالويهني  ،فال ياون هاه  ةال منهأ وم  نسلهأ ،ةسرائيل

 ،وهان العرف مينع  م  أن ياون هاهنا   ،رجل ميارس سلطة روحية وزعامة اجتماعية بني الع يني
 فاان يسمى "عرافا " أو "شيخا " أو "رائيا ".

حههبح لههيس مهه  الضههروري أن ياههون أ ،ولاهه  يبههدو أنهه  منههذ قبيههل القههرن السههابع قبههل املههيالد
ألن أبنهاء داود وةلعهازار  ،نسل الوي هأ الهذي  ميارسهون الاهانهة دون سهواهأ مه  نسهل ةسهرائيل

وقهد اسهتمر ههذا  ،ههانوا ميارسهون وظهائف الاهانهة  ،واألفراميان يشوع وحهموئيل ،واب  أبينا داب
 األمر يف اململاة الشمالية )ةسرائيل( حّت  ايتها. 

همهها هانههت دبههورة   ،  أههل اسههأ "نههيب" يف ةسههرائيل مهه  الرجههال حههموئيل األولوهههان أول مهه
 .(4)أول م  أل  م  نسائهأ

ل تاهه  أبههدا  مقصههورة علههى الرجههال  - بقهها  لروايههات الاتههاب املقههدس–والنبههوة اإلسههرائيلية  
ة  وبههدأ ظهههور النبيههات يف بههك ةسههرائيل قبههل أن يصههل اليهههود  ،فلقههد تنبههأت املههرأة ،دون النسههاء
وههههي أخهههت موسهههى وههههارون عليهمههها  ،ويف زمههه  أعظهههأ أنبيهههائهأ موسهههى عليههه  السهههالم ،فلسهههطني
 . (9)مرب ،السالم

هأ ا احتجاج ضد عبهادة بعهل، وسهائر النبوة يف العهد القدب ظهرت يقول د.ةبراهيأ الفك: و 
شهالها  وهان ارضها تأييد ديانهة يههوه. وهلمهة نهيب يف الع يهة ههي هلمهة عربيهة يف ،العبادات األخرى

 .(2)أحل احلامة :الداعية، ويف السامية :، ومعناهاومعناها، حيث وجدت أن أحلها )أهادي(

                                 
 .121ص قاموس الاتاب املقدس. ينظر:  (1)
 (.94-91/ 2م. )4919-هه 1299بنو ةسرائيل. د.حممد بيومي مهران. دار املعرفة اجلامعية،   (2)
 (.17-11/ 2ينظر: بنوةسرائيل. د.حممد بيومي مهران. )  (3)
 .221صم. 4991لطبعة األو ، دار اليازوري العلمية، األردن، ا ةبراهيأ الفك.د. دينيا .–أثريا  -التوراة، تاركيا    (4)
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رفهههض احللوليهههة والوحدانيهههة ومياههه  القهههول ةن النبهههوة تعبهههري عههه  يقهههول عبهههدالوهاب املسهههريي: 
هنوت تعبريا  ع  الر ية احللولية اليت تذهب ة  أن اإلل  واإلنسان والطبيعة وة ا هان الا ،الاونية

ياوانون هال  واحدا ، فإن النبوة تعك أن مثة مساحة تفصل اخلالا ع  املخلو ، والنيب توال هذه 
 .(1)املساحة ة  جمال يتفاعل في  البشر مع اإلل 

اخلهههالا ة  ، أي هيفيهههة انتقهههال رسهههالة والنبهههوة ةحهههدى حمهههاوالت حهههل مشهههالة احللهههول اإللهههي
واحلههل الههوثك للقضههية هههو حلههول اإللهه  يف الشههعب واألرض. وتنتمههي العبههادة اليسههرائيلية  ،املخلهو 

هبههههريا  بههههني الع انيههههني   ة  هههههذا الههههنمج، فهههههي عبههههادة وثنيههههة حلوليههههة. ويبههههدو أن النبههههوة لعبههههت دورا  
النهههههيب رهههههتلج بشخصهههههية الاهههههاه   ، لاههههه  مفهومهههههها ههههههان خمتلطههههها  ة  هانهههههت شخصهههههيةالقهههههدامى
 .(4)والعرَّاف

احلههواس اخلمههس  فقههال: ،ويههرى ابهه  همونههة أن النبههوة  ههور أخههري مهه  تطههور حههواس اإلنسههان
، مث ييقههى بصههر مث بعههد  لههك كلهها فيهه  التمييههأ: اللمههس والههذو  والشههأ والسههمع والالظههاهرة وهههي

تنفههتح فيهه  عههني أخههرى يبصههر هبهها : النبههوة  ههور آخههر وراء العقههل مث قههال .ة   ههور آخههر هههو العقههل
 . (9)خرالغيب وما سياون يف املستقبل وما قد هان يف املاضي وأمورا  أُ 

 :قسمان وحي النبوة
تهيعرِلُ  لي  فَب الرمْؤيَاهي املقصودة يف ن  التوراة " :املرأى. و (2)مرأى الًبوة -1  : 14" )عد ُ أيسر
وههي حالهة  ،الهرب، وههي أيضها  تسهمى ر يهةا  يد ( وهي اليت تتسمى مرأى النبوة، وتسمى أيض1

 مأعجة مهولة تصهب النيب يف حال اليقظة.
، ويأف  لك الفيض للقوة النا قة ويفيض منها ذه احلالة تتعطل احلواس ع  فعلهايف مثل ه

 على املتخيلة، فتامل وتفعل فعلها.

                                 
 (.91/ 4) عبدالوهاب املسريي.. د.موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  (1)
 (.91/ 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. د.عبدالوهاب املسريي. )  (2)
 .4ص. ب  همونةا تنقيح األحاث للملل الثالث.  (3)
 .294-291ص ميمون.وسى ب  م .داللة احلائري ينظر:   (4)
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 التههابع لامههال وقههد يبتههد  الههوحي مبههرأى النبههوة، مث يعظههأ  لههك االنأعههاج واالنفعههال الشههديد
 .(1)فعل املتخيلة

هههتهيعرِلُ  ليهه"جههاء يف الهههن : ال:لـــم.  -2 ييههها أيسر ، فيِبالر  ر هههاني ِمهههنرُاأر نيههيبٌّ لِلهههرَّبا ْلـــم  ُ . يف ِةنر هي  اْل: 
 .(1: 14)عد"ُأهيلاُم ُ 
قد ُعلأ أن األمر الذي ياون اإلنسهان يف حهال يقظته  و احللأ واحد م  الستني م  النبوة. و 

حواسهه  مشههتغال  بهه  جههدا  مابهها  عليهه  متشههوقا  لهه  هههو الههذي تفعههل القههوة املتخيلههة فيهه  يف وتصههرف 
 .(4)ها حسب هيؤها والتمثيل يف هذاحال النوم عند فيض العقل علي

 وقد يقسمون الوحي إىل أربعة أقسام حبسب القسمة العقلية:
 :أربعة ألن  ةماالوحي الذي يأف األنبياء ينقسأ حسب القسمة العقلية على وجوه ف
 يف النوم. -1
 يف اليقظة. -4
 .يف النوم بواسطة مليك أو اريه -9
 .(9)يف اليقظة بواسطة مليك أو اريه -2

 على أربع صور:تكون النبوة و
 يصريل النيب أن  لك اخلطاب هان م  امللك يف حلأ أو يف مرأى. الصورة األولى:
ال يصههريل أن  لههك هههان يف حلههأ أو يف أن يههذهر خطههاب امللههك لهه  فقههج، و  الصــورة الثانيــة:

: "فبالر يهة اتعهرف له  يف حلهأ أ أن ال وحهي ةال علهى أحهد الهوجهنيمرأى اتااال  علهى مها قهد ُعله
 (.1: 14أخا ب " )عد

                                 
 .211-211ص وسى ب  ميمون.م .داللة احلائري ينظر:   (1)
 .294-291ص وسى ب  ميمون.م .داللة احلائري ينظر:   (2)
 .2ص .ب  همونةاتنقيح األحاث للملل الثالث. ينظر:   (3)
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هي أن ال يهذهر ملهك أحهال  بهل ينسهب القهول هلل أنه  قاله  له ، لانه  يصهريل  الصورة الثالثة:
 بأن  أتاه  لك الاالم يف مرأى أو يف حلأ.

: افعل أو احنع أو قال  أن يقول النيب قوال  مطلقا : أن اهلل هلم ، أو قال ل  الصورة الرابعة:
وال بههذهر حلههأ اتاههاال  علههى مهها قههد ُعلههأ، وتأحههل أن ال  ،هههذا، مهه  اههري تصههريح، ال بههذهر ملههك

 .(1) حلأ أو يف مرأى وعلى أيدي ملكنبوة وال بوحي يأف ةال يف
لمهه  وهههو يههراه وهههذا هثههري وقههد يسههمع ملاهها  يا ،النبههوة يالمهه  تعهها  يف مههرأىوقههد يههرى اهلل 

، ةال يسههمع هالمهها  وقههد ال يههرى النههيب حههورة أحههال   ،د يههرى النههيب شههخ  ةنسههان يالمهه وقهه ،جههدا  
 .(4)فقج يف مرأى النبوة ينال ب 

 : خواص النبوة
لهة حهورة خاحية يف قوة النفس وجوهرها لتؤثر يف مهادة العهال ويف نفهوس أخهرى بإزا :األولى

 وةجياد اريها، وتبديل عرض ب خر.
يف القهههوة النظريهههة بهههأن تصهههفو نفسههه  حهههفاء حيهههث تاهههون شهههديدة االسهههتعداد لقبهههول  :الثانيـــة

 العلوم م  مفيضها وواهبها فتناشف ل  املعقوالت يف زمان قصري م  اري تعلأ م  أبناء نوع .
ــــة العهههها  ال يشههههك فيهههه  بوجهههه ، أن يطلههههع علههههى املغيبههههات يف حههههاليت النههههوم واليقظههههة ا  :الثالث

ط  يف احلاأ بصهة وقوع ما أدره  ظ   أو وهأ، وحّت لو هان ةدراه  ل  يف حالة النوم، لكا وال
 خبالف اريه يف منامات  الصادقة فإن  ال يتيق  وقوع ما رآه أو ما ع  ما رآه ب .

ومههنهأ مهه   فمهه  األنبيههاء مهه  جيتمههع لهه  هههذه الههثالث، ومههنهأ مهه  يوجههد لهه  خاحههيتان منههها،
 .(9)وهذه هي حقيقة النبوة وماهيتها تاون ل  واحدة فقج.

  وكىل  يعتقدون للًبوة مراتب:

                                 
 .249-211ص وسى ب  ميمون.م .داللة احلائري ينظر:   (1)
 .291-299ص وسى ب  ميمون.م .داللة احلائري ينظر:   (2)
 .9.ص.ب  همونةاتنقيح األحاث للملل الثالث.   (3)
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 عشرة: ااثنتمراتب النبوة ف
خهواص -أن يرى النهيب مثهاال  يف املنهام علهى الشهرائج الهيت تقهدمت يف النبهوة  المرتبة األولى:

 أُريد ب . شيءويف نفس  لك املثل يتبني ل  معناه وأي  -النبوة
 .أن يسمع هالما  يف املنام، مشروحا  بينا  وال يرى قائل  المرتبة الثانية:
 أن يالم  ةنسان يف املنام هذلك. المرتبة الثالثة:
 .(4)وهذه حالة أهثر النبيني ،(1)أن يالم  ملك يف املنام المرتبة الرابعة:

 أن يرى يف املنام هأن اهلل كا ب . المرتبة الخامسة:
 أن يأتي  وحي يف اليقظة ويرى أمثاال . المرتبة السادسة:
 .أن يسمع هالما  يف اليقظة المرتبة السابعة:
 أن يرى يف اليقظة هأن ةنسانا  كا ب . المرتبة الثامًة:
 أن يرى ملياا  كا ب  يف اليقظة. المرتبة التاسعة:
 . (9) أن يرى أن اهلل تعا  كا ب  يف حال يقظت المرتبة العاشرة:

وهههي  ،وة هها زاد مههرتبتني ل يههذهرها ابهه  همونههة ،واملرتبههة العاشههرة ل يههذهرها موسههى بهه  ميمههون
 واملرتبتني اليت زادها موسى ب  ميمون هي: ،قريبة  ا  هرها اب  همونة يف خواص النبوة

أن تصههههب الشهههخ  معونهههة ةليهههة  رهههه  وتنشهههط  لعمهههل حهههاحل  :ة:اديـــة عشـــر المرتبـــة ال
مجاعة أشرار، أو رلي  فاضل هبهري، أو ةفاضهة عظيأ  ي قدر. مثل رلي  مجاعة فضالء م  

وههذه  ،اهلل وههذه تتسهمى رويل ،نفس  لذلك حمرها  وداعيا  للعمهل وجيد م  ،خري على قوم هثريي 
 درجة قضاة ةسرائيل.

                                 
 .1ص .ب  همونةاتنقيح األحاث للملل الثالث. ينظر:   (1)
 .229ص .وسى ب  ميمونم .داللة احلائري   (2)
 .7-1ص .ب  همونةاتنقيح األحاث للملل الثالث. ينظر:   (3)
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أن مثههل هههذه القههوة ل تفههار  سههيدنا موسههى مهه  وقههت بلواهه  حههد اعلههأ قههال ابهه  ميمههون: و 
 .(1)الرجال

  هي أن جيد الشهخ  ههأن أمهرا  مها حهل  فيه  وقهوة أخهرى  هرأت عليه :ةعشر  المرتبة الثانية
وهذا هل   ،ية، أو بأقاويل عظيمة نافعة، أو بأمور تدبريية أو ةلفتنطق ، فيتالأ حاأ أو بتسبيح

وهههذا الههذي يقههال عنهه  أنهه  ُمههدبَّر بههرويل القههدس،  ،احلههواس علههى معتادهههااليقظههة وتصههرف يف حههال 
وهبههههذا النهههههو مههههه  رويل القههههدس ألههههف داود املهههههأامري، وألههههف سههههليمان األمثهههههال واجلامعههههة ونشهههههيد 

 .(4)األناشيد، وهذلك دانيال وأيوب وأخبار األيام وسائر الاتب هبذا النهو م  رويل القدس
ى مرتبة م  هذه املراتب ويأتي  وقتا  آخر على مرتبة أخرى، والنيب الواحد قد يأتي  الوحي عل

ةما أعلى منها أو دو ا، ورمبا ال ينال هذه املرتبة العالية ةال مرة واحدة يف عمره، بل رمبا ال ينهال 
 .(9)نبوة يف عمره ةال مرة واحدة فقجأحل ال

 : اوأسسً اويشرتطون ليقني األنبياء شروطً
  : ن الًبوي كله يقوم على هىه األسس الثالثةان اليقي يقول سبيًوزا:

تهههدث لنههها عهههادة  يف حالهههة  ريههل األنبيهههاء لألشهههياء املهههوحى هبههها هأ ههها ماثلهههة أمهههامهأ همههها -1
  .اليقظة عندما نتأثر باألشياء

 . -العالمة أو املعجأة–اآلية  -4
، اآليهة دائمها  يهذهر  ع أن الاتهاب الومه ،شهيءميل قلوهبأ ة  العدل واخلري، وههذا أههأ  -9
 .(2)أن نعتقد أن هل نيب هانت ل  آية فيجب

                                 
 .292-299ص.ميمونوسى ب  م .داللة احلائري   (1)
 .292ص .وسى ب  ميمونم .داللة احلائري   (2)
 .7-1ص .ب  همونةاتنقيح األحاث للملل الثالث. ينظر:   (3)
 .119. صسبينوزا .رسالة يف الالهوت والسياسة  (4)
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الفههر  بههني األنبيههاء و هههر أن  ،وموسههى بهه  ميمههون يههرى أنهه  مياهه  التفريهها بههني هههذه املفههاهيأ
 :العلماء والاهان وم  على شاهلتهأو 

 على القوتني املتخيلة والنا قة، وتاهون القهوة -فيض العقل الفعال-ياون الفيض  األنبياء:
لشههعور عنههد األنبيههاء قههويتني . والبههد أن تاههون قههوة اإلقههدام وقههوة اياملتخيلههة يف اايههة همالهها اجلبل هه

 .(1)جدا  
 شهيءياون الفهيض علهى القهوة النا قهة فقهج. وال يفهيض علهى القهوة املتخيلهة  العلماء:وأما 

ا قبهول فهيض بلهة فهال ميانهه، أو ياون نق  يف القوة املتخيلهة يف أحهل اجلأو ياون الفيض قليال  
 .(4)العقل
ياون الفيض علهى القهوة املتخيلهة فقهج. وياهون  الكهان والًواميس ومن على شاكلتهم:و 

 .(9)رتياضالقصور يف القوة النا قة م  أحل اجلبلة أو لقلة ا
هبها يتبهني النهيب هو تعقب أفعال  ومعرفة سريت  و  : يذهر أن السبيل ملعرفة حد  مدعي النبوة

 .(2)الصاد  م  اريه

 ومما يدل على صدق املدعني للنبوات املعجزات.
 هو ما عجأ البشر عن  ول يتمانوا من ، ةما لفقد قدرة أو علأ أو آلة. والمعجو لمة:

 هو الدال على حد  النيب يف دعواه النبوة. المعجو في مصطل: جمهور أهل الشرائع:

 شروط معجزات األنبياء: 
 ا.أن يعجأ البشر عنها وعم ا يقارهب -1
 أن تاون ناقضة للعادات. -4

                                 
 .291و 291ص .وسى ب  ميمونم .داللة احلائري ينظر:   (1)
 .291ص .وسى ب  ميمونم .داللة احلائري ينظر:   (2)
 .291ص .وسى ب  ميمونم .داللة احلائري ينظر:   (3)
 .217ص .وسى ب  ميمونم .داللة احلائري ينظر:   (4)
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 أن تاون يف زمان التاليف. -9
 أن تاون يف زم  يد عي النبوة. -2
 .(1)ن م  فعل اهلل أو بأمره ومتاين أن تاو  -2

 موقف اليهود من النبوة واألنبياء:
النههيب ال يتنبههأ  أن ه اليهههود يف النبههوةيعتقههدو هها  ، هها سههبا يتضههح مههوقفهأ ةمجههاال  مهه  األنبيههاء

 هذلك يتنبأ وقتا  ما بصورة مرتبة عالية  ،بأ وقتا  وتفارق  النبوة أوقاتا   ول عمره باتصال، بل قد يتن
ة العاليهههة ةال مهههرة واحهههدة يف عمهههره، مث رمبههها ال ينهههال تلهههك املرتبهههو  ،مث يتنبهههأ وقتههها  آخهههر مرتبهههة دو ههها

  ارتفهاع النبهوة مه  سهائر ، ألن  البهد مهدو ا ة  حني انقطاع نبوت ورمبا بقي على مرتبة  ،يسلبها
 .(4)ل موت ، ةما مبدة يسرية أو هبريةالنبيني قب
، وأ هها متوارثههة تنتقههل يف ولههد   تههنقِض مهه  آدم حههّت آخههر أنبيههائهأيعتقههد اليهههود أن النبههوة لو

 .(9)هل نيب م  حفوت 
 ايهل علي  السهالم  لذا يذهرون أن يعقوب ،ويعتقدون أن النبوة تنتقل م  األب البن  البار

ي  وتعب  ليتنازل ل  واستغل جوع أخ ،على أبي  ةسها  علي  السالم ليباره  بدال  م  أخي  عيسو
  .يف الباورية

، وراههأ أن التههوراة  عههل العهههد أن ةمساعيههل هههو ابهه  ةبههراهيأ الباههرراههأ أن التههوراة تعههيف بههو 
و عهل العههد  ،يت تتمسهك هبهار أمهيهة الباوريهة الهدائما  لالب  البار، ةال أ ها يف ههذا املوضهع تناه

 .(2)!!ن  بإسها  فقج يدعى إلبراهيأ نسل، ألائما  أبديا  م  اهلل إلسها  د
 وأ أ يايفون معتقداهأ حسب أهوائهأ. ،وهذا يدل على فساد املعتقد

                                 
 .7. صب  همونةا .تنقيح األحاث للملل الثالثينظر:   (1)
 .299-294ص .وسى ب  ميمونم .داللة احلائري   (2)

 .49-44صب  همونة. اتنقيح األحاث للملل الثالث. : ينظر  (3)
 .191ص حممد علي البار.د. .اهلل جل جالل  واألنبياء يف التوراة والعهد القدب  (4)
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وةن يعقوب ل يأته  وحهي  ،وة ال تنأل عند احلأن وعند الاسلالنبأن  ومما يعتقدونه أيضال:
وأن موسى علي  السالم ل يأته  وحهي علهى  ،الشتغال قوت  املتخيلة بفقد يوسف ول أيام حأن  

، ملها عظهأ عليه  ة  أن فك جيل الصهراء عملتهأ ما هان يأتي  م  قبل م  بعد نوبة اجلواسيس
 .(1)أمرهأ بشدة  نيهأ

باألعهداد  قهدبيُفاجهأ مه  يطهالع العههد الو  ،اليهود يف النبوة واألنبياء عقائهد متناقضهة ويعتقد
ووظيفههة النههيب  ،علههى هههل شههخ  يتنبههأ بههأمور املسههتقبلوهههأ يطلقههون لفههمح نههيب  ،الابههرية لألنبيههاء

أن لال ملك م  ملو   لاة يهو ا أو  لاة  : أ زعمواحّت ة َّ عندهأ تشب  وظيفة املنجمني، 
ل  عما ينبغي أن يفعل إ هل يقاتهل أم ال؟ ههل كهرج  يتنبؤونةسرائيل، جمموعة هبرية م  األنبياء، 

 ملالقاة العدو أم مياث يف املدينة؟ هل يسافر ة  املنطقة الفالنية أم يؤخر السفر؟
ول ياهه   لههك  ،جمموعههة مهه  األنبيههاء -ة  الاهنههة باإلضههافة-وهههان لاههل معبههد مهه  املعابههد 

لوثنيهة الاثهرية، الهيت انتشهرت يف بهك ةسهرائيل مقتصرا  على املعابد اليهودية، بل مشل  لك املعابهد ا
  .(4)منذ عهد القضاة مث يف عهد امللاية

ال يبدو على هاتب أسفار العههد القهدب أي اهتمهام بهذهر اليهوم اآلخهر أو م  املالحمح أن  و 
، وة  تهههذهريهأ بهههاليوم نبيهههاء يهههدعو قومههه  ة  عبهههادة اهللاجلنهههة والنهههار. ولهههذا ال جنهههد أحهههدا  مههه  األ

يفتقهههد اآلبههاء )األنبيهههاء نههويل وةبهههراهيأ وةسههها  ويعقهههوب( لههدى مؤلهههف  خاحَّههةخههر. وبصهههورة اآل
ومها ادة األوثهان ، وةنقها هأ مه  درههات عبهعبهادة اهلل بهني النهاسأسفار التوراة، أي اهتمهام بنشهر 

 .(9)لة الاثرية خلال  البانبل جند التوراة تأعأ أن يعقوب يقسأ باآل ،م  موبقات ايتبعه
يف عههد  تبدأ فارة النبوة يف بك ةسرائيل يف التبلور بشال واضهح :بمفهومها الًهائي الًبوة
حهفات النهيب يف مفههومهأ، وههي حهفات زعامهة سياسهية ودينيهة تعته   به  ، هما تتههددحموئيل

امتهدادا  للقضههاة، وةن هانههت تسههعى ة  تسههليأ مقاليههد احلاهأ رمسيهها ، بههل تبقههى لتههدير هههذا احلاههأ 

                                 
 .292ص.وسى ب  ميمونم .داللة احلائري   (1)
 . 444صحممد علي البار.. د.املدخل لدراسة التوراة والعهد القدب  (2)
 .442صحممد علي البار.. د.املدخل لدراسة التوراة والعهد القدب  (3)
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 ، ويبايع  رعاياه بأمر م  هذا النيب.بينما احلاهأ ملك جيلس على عرش  ء ستار،م  ورا
ويبههههدو لنهههها أن حههههموئيل الههههذي يفتههههتح حهههها الههههدور السياسههههي واالجتمههههاعي لألنبيههههاء يف بههههك 
ةسههرائيل، هههان عبقريههة مهه  تلههك العبقريههات القدميههة الههيت تظهههر يف أوسههاش البههدو، فتشهها  ريقههها، 

 ، بالعمل وبالذهاء ومبوهبة قيادة اجلماهري.وهو  ريا جديد يف مجلت 
وهههي السههلطة الدينيههة الاهه ى عنههد الع يههني،   نعلههأ أن الاهانههة فههنه حسهه  ظاظهها:  قههال د.

وبنهاء  ،مه  ههذا السهبج، بهل ههان مه  ةفهراب هانت حمصورة يف سبج الالويني، ول يا  حموئيل
وأمها امللهك فإنه  يف ههذه  ،يف وجهه الدينيهة التقليديهة موحهدة على  لك فإن  وجهد  ريها الأعامهة 

العههدد هثهههرية املهههال ا تمعههات البدائيهههة تتههاج ة  بطولهههة يف احلهههرب والقتههال، وة  عشهههرية ضهههخمة 
ولههذلك فقههد هههان املنطلهها الوحيههد  ،لههك ل ياهه  ميسههورا  لصههموئيل أيضهها  ، وهههل  مرهوبههة اجلانههب

لطموح  وملواهب  القيادية هو االنتفاع بأفاار سامية قدمية تدور حول مفهوم النيب فقهد  هو ر ههو 
هههذا املفهههوم، وخههج لنفسهه  يف النبههوة مسههلاا  مبتاههرا ، بلههغ بهه  مهها يريههده لنفسهه  ولقومهه ، وأحههبح 

 .(1)قليدا  م  بعده عند بك ةسرائيلت

 ء:النبيات من النسا
جهات ، بل شارهت النساء يف ادعاء هذا الشهرف، وهانهت زو ول يقتصر األنبياء على الرجال

 ة.ويف أحيان أخرى قد تاون أخت النيب أيضا  نبي   ،اتاألنبياء أيضا  يسمني نبي  
: "فأخههذت مههرب وهههارون عليهمهها السههالم بأ هها نبيههةوقههد وحههفت التههوراة، مههرب أخههت موسههى 

 .(4)(49: 12راءها بدفوف ورق " )خر وخرجت مجيع النساء و النبية أخت هارون الدف 
وقهههد  ههههرت أسهههفار التهههوراة والعههههد القهههدب عهههددا  مههه  ههههؤالء النسهههوة الالئهههي ادَّعهههني النبهههوة نهههذهر 
 منه ، دبورة الهيت هانهت أيضها  قاضهية لبهك ةسهرائيل، وقائهدة وحاهمهة يف عصهر القضهاة. وقهد جهاء يف

 .(9)"امرأة نبية، زوجة لقيدوت، هي قاضية ةسرائيل يف  لك الوقت"ودبورة  (:2: 2سفر القضاة )
                                 

 .92حس  ظاظا.ص. د.الفار الديك اليهودي أ واره ومذاهب   (1)
 .449-444صحممد علي البار.. د.املدخل لدراسة التوراة والعهد القدب  (2)

 .449صحممد علي البار.. د.املدخل لدراسة التوراة والعهد القدب  (3)
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وحنهههههة أم  ،ودبهههههورة ،مهههههرب أخهههههت موسهههههى وههههههارون والهههههالف  ههههههرن يف أسهههههفار العههههههد القهههههدب
 .(1)ل يذهر العهد القدب نبية اريه و  ،وخلدة امرأة شلوم ،حموئيل

 : عقيدهتم يف عصمة األنبياء
فههإ أ يقولههون يف عصههمة األنبيههاء  ،واألنبيههاء والطعهه  فههيهأامتههدادا  لفسههاد عقيههدهأ يف النبههوة 

وليسههوا  ،ن مهه  اخلطههأ يف تبليههغ رسههاالت اهللاألنبيههاء معصههومو  نَّ ةفيقولههون:  ،قههوال  فاسههدا  هعههادهأ
والعامة، بل هأ هسائر البشهر جيهوز علهيهأ  احَّةمبعصومني يف ما عدا  لك م  شؤون حياهأ اخل

وا اخلري والشر وجيوز عليهأ أن يذنبوا  نوبا  هبرية أو حغرية، عمدا  الصواب واخلطأ وجيوز أن يفعل
 .(4)أو سهوا  

ياونها مه  املعصهومني عه  اخلطهأ أل مها ل ياونها يقول اب  همونة: وأمها داود وسهليمان فلهأ 
م  املرسلني، وة ا جيب عصمة النيب املرسل فيما أُرسل في  وفيما عدا  لك ففي العصمة شهك. 

ود قههد  هههر فقههها هأ أن النسههاء الههالف تههأوج هبهه  فلههأ يتجههاوز فههيه  احلههد الههذي ال علههى أن داو 
جيههوز  ههاوزه. وولههده سههليمان لعلهه  ل يسههتاثر مهه  الههذهب والفضههة لنفسهه  بههل لصههرف  يف مصههاحل 

اوزه األمة، و لك اري منهي عن  وهون  استاثر م  النسوان ففي ن  سفره أنه  أخطهأ بسهبب  ه
 .(9)على هذه الفريضة

 ،فقد جاء يف سفر امللو  األول أن سليمان هلأ الرب مباشهرة ،وهنا تناقض عند اب  همونة
ههُاُ  يف الضَّههبياِب. »ِحينيئِههذ  تيايلَّههأي ُسههلييرمياُن: قههال: " ِةينا قيههدر بهينهييرههُت ليههكي بهييرههتي * قيههالي الههرَّب  ِةنَّههُ  ييسر

، ميايا ىني نيا ي ِة ي األيبيهدِ ُسهار (. فايههف ال ياههون نهيب وقههد قههال ابهه  19-14: 1مههل 1" )«ن هها ِلُسههار
 أن ياههون بينهه  وبينهه  واسههطة يقههال نههيب ورسههول ملهه  يههؤدي أخبههارا  عهه  اهلل تعهها  مهه  اههريهمونهه : 
اههري  :فيههدخل يف  لههك مهه  يأتيهه  اخلطههاب مهه  اهلل سههبهان  بغههري واسههطة، أو بواسههطة هههي ،آدمهي

 السهههماوية أو عقهههل مههه  العقهههول، علهههى ةنسهههان آخهههر، هملهههك مههه  املالئاهههة أو نفهههس مههه  النفهههوس

                                 
 .124ينظر: ص قاموس الاتاب املقدس.  (1)

 .421أأد حجازي السقا.ص. د.اليونانية -الع انية -موسى اخلمسة، السامريةنقد التوراة أسفار   (2)
 .27ص. ب  همونةا .تنقيح األحاث للملل الثالث  (3)
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 ؟! (1)احطاليل احلاماء، أو اري  لك
 وهل مال يا  م  عند اهلل ففي  اختالف هثري. ،والتناقض عند القوم هثري

 األنبياء واألسفار:
وهههأ حسههب زمهها أ مهه   ،جههاءت جمموعههة مهه  األسههفار يف العهههد القههدب  مههل أمسههاء أنبيههاء

 السيب.

 بل السيب:أنبياء هلم أسفار ما ق
  .م.  722-712حوايل  :يونان

  .م. 721-719 : حوايلعاموس
  .م.  744-729 : حوايلهوشع
  .م.  119-792 : حوايلاشعيا
  .م. 791-729 : حوايلميخا
  .م. 149 : حوايلناحوم
  .م. 199 : حوايلحفنيا
  .م.211-141 : حوايلةرميا

  .م. 192 : حوايلحبقو 

 أنبياء كانوا أيام السيب:
  .م. 297-192حوايل  :دانيال
  .م. 279-219حوايل  :حأقيال

                                 
 .9تنقيح امللل الثالث. اب  همونة. ص  (1)
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 أنبياء ما بعد السيب:
  .م. 249حوايل  :حجي
  .م. 211-249حوايل  :زهريا

  .م. 229حوايل  :عوبديا
  .م.229حوايل  :مالخي
 .(1) .م 299حوايل  :يوئيل

 نبيات:ال 
وههه  يف الاتههاب  ،األنبيههاءههه  اإلنههاث مهه  و  ،وهنهها  نبيههات  هههرن يف أسههفار العهههد القههدب

ل يههذهر ، و أخههت موسههى وهههارون، ودبههورة، وحنههة أم حههموئيل، وخلههدة امههرأة شههلوماملقههدس مههرب 
 . (4)العهد القدب نبية اريه 

 : اإلميان بالنبوة يف سفر يشوع
ومنههها مهها تاههرر بشههال هبههري هتاههرار لفههمح  ، ههدث سههفر يشههوع هثههريا  يف أمههور تتعلهها بههالنبوة

 : وم  مسائل النبوة يف سفر يشوع ،وهالم الرب ليشوع ،موسى عبد الرب

 عبودية األنبياء للرب:  - ٩

 ،والوحهههايا العشهههر خهههري شهههاهد علهههى  لهههك ،وههههذه عقيهههدة ثابتهههة لهههدى اليههههود بشهههال نظهههري
يف قصههة همهها جههاء   ،ولاهه  يف  هههر أفعههال األنبيههاء يههأف يف األسههفار املقدسههة وقههوعهأ يف الشههر 

هري ليهُ  الهرَّب  ِعنرهدي بهيل و يهاِت  يرهريا " :قهالةبراهيأ عليه  السهالم الهيت وردت يف التهوراة مهع املالئاهة  ويظيهي
ِة ويقرتي حيرا النهَّهياِر،  يرِ . * ويُهوي جياِلس  يف بياِب اخلرييرمي نهييرِ  وينيظيري ويِة يا ثياليثيُة رِجيال وياِقُفوني ليدي فهيريفيعي عييهر

هِة فهي  بيالِِأر ِم ر بياِب اخلرييرمي ِتقر : * ، َوَسـَجَد ا لَـى اأَلْرض  ليمَّا نيظيري ريهيضي السر هياُد، ِةنر ُهنرهُت »ويقيهالي ييها سي

                                 
 .124-121ص ينظر: قاموس الاتاب املقدس.  (1)
 .124ص ينظر: قاموس الاتاب املقدس.  (2)
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ههاويزر  نهييرههكي فيههالي تهيتيجي ههة  يف عييهر ُت نِعرمي ههدر ههذر قيِليههُل ميههاء  وياارِسههُلوا أيررُجليُاههأر وياتَِّائُههوا *  َعْبــَدَك.قيههدر ويجي لِيُهؤرخي
ههههجيريِة،  ههههِنُدوني قُهلُههههوبيُاأر مُثَّ  يرتيههههاُزوني، ألينَُّاههههأر قيههههدر ميههههريررمُتر عيليههههى *  يرههههتي الشَّ ههههريةي ُخبرههههأ ، فهيُتسر في ُخههههذي ِهسر

 (.2-1: 11" )تك«َعْبد ك مْ 
هاني ييُشهوُع ِعنرهدي وهما جاء يف قصة يشهوع مهع امللهك قبهل سهقوش أرتها  قهال: " ويحيهديثي ليمَّها هي

هاري ييُشه ُلول  بِييِدِه. فيسي ُفُ  ميسر يهر ، ويِة يا ِبريُجل وياِقف  قُهبياليتيُ ، ويسي نهييرِ  وينيظيري وُع ةِلييرهِ  ويقيهالي أيرِتيا أينَُّ  ريفيعي عييهر
ائِنيا؟»ليهههُ :  هههلر لينيههها أينرهههتي أيور أليعهههدي : * « هي هههالَّ، بيهههلر أينيههه»فهيقيهههالي . اآلني أيتهييرهههتُ هي «. ا ريئِهههيُس ُجنرهههِد الهههرَّبا

فهيقيهالي * « ؟َسيِّد ي َعْبَده  مبيا يا ُيايلاهُأ »، ويقيالي ليُ : َفَسَقَ  َيش وع  َعَلى َوْجه ه  ا َلى اأَلْرض  َوَسَجدَ 
ههاني الَّهه»ريئِههيُس ُجنرههِد الههرَّبا لِييُشههوعي:  ، ألينَّ الرمياي لِههكي ليههعر نهيعرليههكي ِمهه ر رِجر ِذي أينرههتي وياقِههف  عيلييرههِ  ُهههوي اخر

ــوع  َكــىل  َ «. ُمقيههدَّس   َفَعــَل َيش  (. وهمهها جههاء عهه  سههليمان أنهه  مههال آللههة 12-19: 2" )يههشفـَ
 . واري  لك.(1-9: 11مل 1)أخرى بسبب بعض زوجات  

 فإ ا هان هذا فعل األنبياء فايف حال اريهأ؟ 
وقههد تاههرر هثههريا  يف  ،األنبيههاء هلل تعهها ولاهه  يف التنظههري وتقريههر العقيههدة يتاههرر  هههر عبوديههة 
 سفر يشوع عبودية موسى ويشوع عليهما السالم للرب.

م وَسى (. وبعدها قال: "1: 1)يش"م وَسى َعْبد  الر ألِّ ويهياني بهيعردي ميورِت " : وقد افتتح السفر
. َعْبـــد ي تنبيهههها  الهههرب"  ولعهههل يف قولههه  أنههه  "عبهههديقهههول ولهههيأ مهههار :  ،(4: 1" )يهههشقيهههدر ميهههاتي

ل سرائيليني على أن موسى مع ما هان ل  م  علو املاانة عند اهلل لهيس بإله  فهإ أ ههانوا عرضهة 
ويلأم م   لهك أن العبهادة للهرب ال  ألن يؤلوه ويعبدوه، فصريل بلسان الااتب أن موسى عبده.

 .(1)(1: 92للعبد وهذا موافا إلخفاء ق ه عنهأ )تث
 ،ولعههل يف  هرههها ة الههة ،السههفر يف أربعههة عشههر موضههع " يفوسههى عبههد الههرب"م وتاههرر لفههمح

 ،(42: 1)يهشو ،(91: 1)يهش و ،(12، 19: 1)يهشوههي:  ،واهتفي باإلشارة ة  مواضهعها
: 11)يههشو ،(14، 19، 7: 12)يههشو ،(1: 19)يههشو ،(1: 14)يههشو ،(14: 11)يههشو
 (.2، 2، 4: 44)يشو ،(7

                                 
وقريههب مهه   لههك  هههر األرشههيدياهون يف تفسههري سههفر  (.14/ 9) يف تفسههري أسههفار العهههد القههدب. السههن  القههوب  (1)

 .11يشوع ص
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عبوديهة يشهوع عليه  السهالم هلل جهل  ثباتقال إل ،وهذلك األمر ليشوع ب  نون علي  السالم
هاني ميهعي ُموسيهى الر ألم ا له ـ َ ِة َّيا : "وعال ها هي . وهاهذا  هل السهفر (17: 1)يهش "ييُاهوُن ميعيهكي هيمي

ختأ السفر بذهر عبودية يشوع به  نهون يف خه   ،يف ةثبات عبودية يشوع ويف اإلحهايل األخري
ههاليِم أي موته  قهال: "و  ا الراي ههاني بهيعرهدي ههذي هِر ِسههِننيي  َعْبــد  الـر ألِّ نَّهُ  ميهاتي ييُشههوُع برهُ  نُهون  هي " ابره ي ِمئيههة  ويعيشر

 (.41: 42)يش

 : قوهلم بوقوع األنبياء يف الشرك، والتشبيه - 2
 ،ال رفهى علهى ههل دارس لاتهبهأ ،التنهاقض الهذي يقهع فيه  اليههود بهني أخبهارهأ وعقائهدهأ

ففههي بدايههة السههفر أثبههت الااتههب  ،تنههاقضوسههفر يشههوع مهه  ضههم  األسههفار الههيت حصههل فيههها ال
ويف الوحهايا العشهر هانهت الوحهايا األو   هث  ،عبودية موسى ويشوع عليهمها السهالم هلل تعها 

 ،ولاههه  هتهههبهأ احملرفهههة ال تلبهههث أن تهههأف باملتناقضهههات ،علهههى قضهههية التوحيهههد و هههذر مههه  الشهههر 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) وحههههههد  اهلل جههههههل وعههههههال:

فبعههد أن  وقههوع أنبيههائهأ وحههاحليهأ يف الشههر ،فتههذهر هتههبهأ  ،[14]النسههاء:(   ڈ ڈ
فقههد جههاء يف خهه  يشههوع قبههل  ،جههاء يف السههفر مهها ينههاقض  لههك ، ُهههر توحيههد يشههوع وعبادتهه  هلل

ههديثي فههتح أرتهها: " ، ويِة يا ِبريُجههل  ويحي نهييرههِ  وينيظيههري ههاني ييُشههوُع ِعنرههدي أيرِتيهها أينَّههُ  ريفيههعي عييهر هها هي وياقِههف  قُهبياليتيههُ ، ليمَّ
ُلول  بِييِدِه. فيسياري ييُشوُع ةِلييرهِ  ويقيهالي ليهُ :  ُفُ  ميسر يهر ائِنيا؟»ويسي هلر لينيها أينرهتي أيور أليعهدي : * « هي هيهالَّ، »فهيقيهالي

. اآلني أيتهييرهتُ  ـه  ا لَـى اأَلْرض  «. بيلر أينيا ريئِيُس ُجنرِد الهرَّبا ، ويقيهالي َوَسـَجدَ َفَسـَقَ  َيش ـوع  َعلَـى َوْجه 
، »فهيقيالي ريئِهيُس ُجنرهِد الهرَّبا لِييُشهوعي: * « ؟ي َكلِّم  َسيِّد ي َعْبَده  مبيا يا »ليُ :  لِهكي ليهعر نهيعرليهكي ِمه ر رِجر اخر

 .(19: 2)يش"فـََفَعَل َيش وع  َكىل  َ «. س  وياِقف  عيلييرِ  ُهوي ُمقيدَّ ألينَّ الرمياياني الَِّذي أينرتي 
تبهههني أن سهههجود يشهههوع هنههها سهههجود خضهههوع وعبهههادة، وسهههبا تفصهههيل  لهههك يف وبهههالتهقيا ي

 مبهث اإلميان باملالئاة .

 كالم اهلل سبحانه لألنبياء:  - 3
وههذلك  ،تارر يف سفر يشوع هثهريا  مسهألة ههالم اهلل ألنبيائه  موسهى ويشهوع عليهمها السهالم

وهانههت افتتاحيههة السههفر يف الفقههرة األو  مهه  اإلحهههايل األول باههالم الههرب  ،سههائر بههك ةسههرائيل
ههههى عيبرههههِد الههههرَّبا أينَّ " ليشههههوع فقههههال: ههههاني بهيعرههههدي ميههههورِت ُموسي ــــوَع بْــــن  ن ــــون  هي ههههاِدمي  الــــر أل  َكل ــــَم َيش  خي

 ( 1: 1)يش"ُموسيى
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معهههان  عهههدة فقهههد جهههاء يف تفسهههريهأ للاهههالم  ،ولاهههنهأ ل يتفقهههوا علهههى هيفيهههة الهههوحي ليشهههوع
: أن  رمبا هان هالمه  ةليه  عه   ريها الر يها واحللهأ، أو مه  عمهود السههاب أو عه   ريها فعندهأ

 (1)مال  م  املالئاة أو ع   ريا ألعازار رئيس الاهنة حيث هان الرب يرشهده بهاألورب والتمهيأ
ويف الغالهههب ههههان الهههرب يالهههأ يشهههوع مباشهههرة مههه  خيمهههة االجتمهههاع مههه  بهههني  ،(41: 47)عهههد 

( لاهي يشهجع  ويشهعره باملسهؤولية الرهيبهة الهيت 1: 1هما هان يالأ عبده موسى )ال  (4)لاروبنيا
 .(9)أحبح منو ا  هبا

فههههو يهههرى أن الاهههالم ل ياههه  مباشهههرا  ةال ملوسهههى عليههه   ،وموسهههى بههه  ميمهههون لههه  رأي آخهههر
يسههمع اخلطههاب قاعههدتنا أن هههل نههيب ة هها يقههول:  ،  قاعههدة ثابتههةنَّههةوقههال عهه  هههذا الههرأي  ،السههالم

ــا ا َلــى َفــم  " : بوسهها ة ملههك ةال سههيدنا موسههى الههذي قيههل فيهه  : 14" )عههدميعيهه ُ  أََتَكل ــم  ويعيييان هها  َفمل
(. فلتعلأ أن األمر هذلك، وأن الواسطة هنا هي القوة املتخيلة، ألن  ة ا يسمع أن اهلل يالمه  1

 .(2)وسيدنا موسى م  فو  الغشاء بني الاروبيني دون تصرف القوة املتخيلة ،يف حلأ النبوة
سهواء ههان ةثبهات ههالم اهلل ملوسهى أو  ،بصهيغ خمتلفهة ،وهذه املسألة  ا تارر يف السهفر هثهريا  

ويف سهههرد تلهههك النصهههوص  ،ليشهههوع عليهمههها السهههالم أو لبقيهههة الشهههعب يف تسهههعة وعشهههري  موضهههع
هي هالتايل: يف  ،اإلشارة ة  مواضع  في  انية ع  سرد النصوص ولعل ،ة الة وال تضيف فائدة

 . (49، 1: 11)يشو ،(9: 1)يش: ةثبات هالم اهلل املباشر ملوسى
)يهش و ،(1، 4: 2)يهش و ،(12، 1: 2)يهش والنصوص اليت فيها ةثبات الاالم ليشوع: 

 .(49، 1: 11)يشو ،(14، 1: 19)يشو ،(1: 1)يشو ،(19: 7)يشو ،(4: 1
  .(1: 49)يشو ،(1: 19)يش: يشوعو  وسىملهالم الرب والنصوص اليت فيها  

 ،(14، 19، 7، 1: 12)يشوالنصهههههوص الهههههيت فيهههههها ةثبهههههات الاهههههالم للهههههرب بشهههههال عهههههام:

                                 
 سبا تعريفها يف مبهث اإلميان باهلل يف سفر يشوع.  (1)

  سبا تعريفها يف مبهث اإلميان باهلل يف سفر يشوع.  (2)
 .49ص جنيب جرجس. لألرشيدياهون .شريل سفر يشوع  (3)

 .229ص .وسى ب  ميمونم .احلائري داللة   (4)
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 ،(1: 44)يهشو ،(22، 9: 41)يهشو ،(29: 11)يهشو ،(2: 17)يشو ،(19: 12)يشو
 (.47: 42)يشو ،(12، 12، 19، 2: 49)يشو

 ء: معية اهلل لألنبيا - 4
 ،سبا الاهالم عه  عقيهدة املعيهة عنهد اليههود ومها فيهها مه  اضهطراب وخلطهها بعقيهدة احللهول

 مبا يغك ع  ةعادها هنا.
َمَع م وَسـى َأك ـون  هيميا ُهنرهُت وم   ا ج  هر املعية وما فيها م  اضطراب يف سفر يشوع: "

ُلكي ويالي أيتهررُُهكي َمَع َ   .(2: 1)يش" . الي ُأمهِر
هريائِيلي ِلايهير »فهيقيالي الرَّب  لِييُشهوعي: السفر: "وجاء يف  يهِع ِةسر الريهيهورمي أيبهرتيهِدُ  أُعيظاُمهكي يف أيعرهنُيِ مجِي
ا  ًْا  َمَع م وَسى َأك ـون  َمَعـ َ يهيعرليُموا أيينا هيمي هاني . وقهال هاتهب السهفر: "(7: 9)يهش" ك  الـر ألم هي

 . (47: 1)يش"َمَع َيش وعَ 
ها  الر أل  َمع يليعيلَّ رابع عشر قول هالب ب  يفن  القنأي: "وجاء يف اإلحهايل ال فيهأي رُرديُهأر هيمي

 (14: 12)يش" تيايلَّأي الرَّب  
وجاء يف السفر هذلك قول فينهاس ب  ألعازار لبك رأوبني وبك جاد ونصف سبج منسهى: 

نيا أينَّ " ًَـًَاالريهيورمي عيِلمر  .(91: 44)يش "الر أل  بـَيـْ
ء يف السهههفر مههها يتعلههها باملعيهههة عقيهههدة احللهههول يف تهههابوت عههههد الهههرب ويف خيمهههة اهههري أنههه  جههها

 االجتماع بشيلوه وقد تقدم تفصيل  لك يف مبهث اإلميان باهلل مبا يغك ع  ةعادت .

 معجزات األنبياء:  - 5

يعتقهههد اليههههود أن املعجهههأات ههههي ةحهههدى دالئهههل النبهههوة ومههه  أقواهههها وقهههد تقهههدم بيهههان  لهههك 
 عندهأ. وشروش املعجأات

ةحهداها اخهت   ،وههي مه  أعظهأ املعجهأات ،و ُهر يف السفر أربع معجأات ليشوع به  نهون
 هبا يشوع ول  صل ألحد قبل  وال بعده هي دوام الشمس وتوقفها ع  الغروب.

ويههرون أن معجههأات  ،ولاهه  يههرى اليهههود أن هههل معجههأة لنههيب بعههد موسههى فهههي هههاملعجأة لهه 
ههو  ،ت اههريهمهه  معجههأا شههيءموسههى ال يشههاهبها  ا ل تاهه  معجههأة لنههيب أمههام املؤالههف لهه  يقولههون ة َّ
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فقهد  اههل موسهى  ،ةويردون على معجأات يشوع وتفرده هبا بردود ضعيف ،واملخالف ةال ملوسى
ورد علههى معجههأة دوام الشههمس بأ هها  ،بهه  ميمههون معجههأة عبههور النهههر الههيت يأعمههها هاتههب السههفر

 ليست أمام هل بك ةسرائيل خبالف معجأات موسى اليت هانت أمام هل بك ةسرائيل.
علهى العمهوم ملعجهأات   -موسهى عليه  السهالم– أمها مباينهة معجأاته يقول موسى ب  ميمون: 

خه  هبها آحهاد مه  فإن مجيع املعجأات اليت فعلتها األنبيهاء أو فُعلهت لها، أ ،هل نيب على العموم
 .الناس
يقهأ نههيب أبههدا  يعمههل آيهات باإلشهههار أمههام املؤالههف لهه  واملخهالف عليهه  همهها حههنع موسههى،  لو 

ْثــل  م وَســىوهههو قولهه : "ويلير يهيُقههأر بهيعرههُد  هه  ،  نَب ــيف ف ــي ا ْســَرائ يَل م  هها ِلويجر ه  ف ــي * الَّههِذي عيريفيههُ  الههرَّب  ويجر
هري ِبِفررعيهورني ويِعيِميهِع عيِبيهِدِه ويُههلا َجم يع  اهيَات  َواْلَعَجائ ب   ها يف أيررِض ِمصر هليُ  الهرَّب  لِيهيعرميليهي الَّهيِت أيررسي

هِة الَّهيِت حيهنهيعيهيا ُموسيهى * أيررِضِ ،  هاِوِف الرعيِظيمي ِة ويُههلا الرميخي يـع  َأَمـاَم َأْعـي  وييف ُهلا الرييهِد الشَّهِديدي ن  َجم 
 .(1)(14-19 :92)تث" ا ْسَرائ يلَ 

ــاَم ويقيههالي " : مهها جههاء يف ثبههات ضههوء الشههمس ليشههوع تلههك السههاعات وال يغلطههكوقههال:  َأَم
 .(4)(. ألن  ل يقل هل بك ةسرائيل هما جاء يف موسى14: 19" )يشع ي ون  ا ْسَرائ يلَ 

ول يتطهر   ،فهاملعجأة ا لهع عليهها بنهو ةسهرائيل وعهدوهأ ،وهذا ت ير م  ابه  ميمهون ضهعيف
فقهههد هانهههت أمهههام ههههل  ،ببهههك ةسهههرائيل  هههر األردنعليههه  السهههالم عبهههور يشهههوع  ابههه  ميمهههون حلادثهههة

 َسم َع َجم يع  م ل وك  اأَلم ـور يِّينَ ويِعنرديميا هما جاء يف سفر يشوع: "  ،الشعب وا لع عليها األعداء
ههِر، أينَّ الههرَّبَّ قيههدر يهيههبَّسي ِمييههاهي الَّههِذي ي يف عيهه رِ األُ  نهرعيههانِيانيي الَّههِذي ي عيليههى الربيهر يههُع ُملُههوِ  الراي ررُدنا ايررب هها، ويمجِي

وقهههد وافههها ابههه  همونهههة وسهههبينوزا رأي موسهههى بههه   .(1: 2" )يهههشَأَمـــام  َبً ـــي ا ْســـَرائ يلَ األُررُدنا ِمههه ر 
 رة التالية تفضيل موسى على سائر األنبياء.ميمون وسيأف الاالم عن  ةن شاء اهلل يف الفق

 

                                 
 .911وسى ب  ميمون.ص. مداللة احلائري   (1)

 .299-911وسى ب  ميمون.ص. مداللة احلائري   (2)
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 : معجزات يشوع
وتوقهههف جريهههان املهههاء فيههه  حهههّت عههه ه يشهههوع ومههه  معههه  مههه  بهههك  عبـــور نهـــر األردن األولـــى:

الهرب هلهأ يشهوع  نَّ ةفقهال هاتهب السهفر  ،ةسرائيل. ويأعمون أن الرب هو الذي أمر بعبور النههر
ُهأر أيير  األ ْرد ن  اْعبـ ْر هَىا فياآلني ُقُأ قائال : " ها لي ا الشَّهعرِب ِة ي األيررِض الَّهيِت أينيها ُمعرِطيهي أينرتي ويُههل  ههذي

ههريائِيلي  َيــاه  (. و هههر يف أمههر العبههور: "4: 1)يههش "لِبيههِك ِةسر ههِدريُة ِمهه ر فهيههورُ ، ويقياميههتر  َوقـََفــا  اْلم  الرُمنرهي
ا ِجههدوا عيهه ر  ا بيِعيههد  ههِدريُة ِة ي حيرههِر الرعيريبيههِة الر « أيديامي »نيههدوا وياِحههد  انِههِب حيههررتياني، ويالرُمنرهي ِدينيههِة الَّههيِت ِة ي جي مي

 (.11: 9" )يشانهرقيطيعيتر متييام ا، ويعيبهيري الشَّعرُب ُمقياِبلي أيرِتيا« حيرِر الرِملرحِ »
 ،ويرمهوت ،وح ون ،يف قتال يشوع مللو  أورشليأالثانية: رمي العدو ب:جارة من السماء 

أن الهههرب رمهههى فلهههولأ الاربهههة يف منههههدر بيهههت حهههورون حجهههارة عظيمهههة مههه   ،وعجلهههون ،وخلهههيش
ِر بهييرههِت ُحههوُروني، جههاء يف السههفر: " ،السههماء ههدي ههريائِيلي ويُهههأر يف ُمنرهي ههارِبُوني ِمهه ر أيميههاِم ِةسر هها ُهههأر هي نيمي ويبهييهر

َجارَة  َع  يَمة   اِء ِة ي  رََماه م  الر ألم ب :  ثهيهُر  ِم ي السَّمي اُتوا. ويالَِّذي ي مياُتوا ِحِجياريِة الربهيريِد ُههأر أيهر عيأِيقيةي فيمي
هههيرفِ  هههريائِيلي بِالسَّ وسهههبا تفصهههيل الاهههالم عههه  ههههذه  ،(11: 19" )يهههشِمههه ي الَّهههِذي ي قهيهههتهيليُهأر بهينُهههو ِةسر

 املعجأة يف قصة يشوع يف سفره.
ــة: ِحينيئِههذ  هيلَّههأي ييُشههوُع : "جههاء يف سههفر يشههوع ،دوام الشــمس وتوقفهــا عــن المــروأل الثالث

هريائِيلي:  ريائِيلي، ويقيالي أيميامي ُعُيوِن ِةسر ليأي الرَّب  األيُمورِيانيي أيميامي بيِك ِةسر ، يهيورمي أيسر  يَا َشـْمس  د وم ـي»الرَّبَّ
هههُر عيليهههى وياِدي أييهَّلُهههوني  ُعهههوني، ويييههها قيمي ـــْمس  * «. عيليهههى ِجبهر هههّتَّ انهرهههتهيقيأي  فَـــَداَما  الش  هههُر حي ويويقيهههفي الرقيمي

؟  ههري ِر يياشي ُتوب هها يف ِسههفر ا ميار ائِههِ . أيليههيرسي هههذي ــْمس  الشَّههعرُب ِمهه ر أيعردي اِء ويلير  فـََوقـََفــا  الش  بِههِد السَّههمي يف هي
اِمههل ههلر لِلرغُههُروِب أيرههوي يهيههورم  هي (. وسههبا الاههالم عليههها بالتفصههيل يف قصههة 19-14: 19)يههش "تهيعرجي

 يف سفره. يشوع
جهههاء يف سهههفر يشهههوع يف قصهههة نصهههر الهههرب  ،نصـــر الـــرأل لبًـــي اســـرائيل بالونـــابير الرابعـــة:

ههههِي  َوَأْرَســــْلا  ق ــــد اَمك م  الو نَــــاب يرَ ": إلسههههرائيل علههههى األمههههوريني تُهُهأر ِمهههه ر أيميههههاِمُاأر، أيير ميِلاي وي يههههريدر
 (.14: 42" )يشاأليُمورِيانيي، الي ِبسييرِفكي ويالي ِبقيورِسكي 

 وسبا احلديث عنها يف مبهث اإلميان باملالئاة.
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 تفرد موسى عليه السالم بالتشريع وتفضيله على سائر األنبياء: - 6

أفضلية موسى علي  السهالم املطلقهة علهى سهائر األنبيهاء قبله  أو : و ا يعتقده اليهود يف النبوة
 ،أحهد  مه  األنبيهاء مبثهل مها جهاء به  وال شهبه  ول يأت ،بعده وأن معجأاهأ ة ا هي معجأات ل 

 وأن الوحي ملوسى كتلف ع  سائر األنبياء.
فإنه  يأتيه  الهوحي علهى  -عليه  السهالم-هل نيب اري سهيدنا موسهى   يقول موسى ب  ميمون:

 .(1)علم اأيدي ملك ف
وعلهههى مههه  سهههواه  -عليههه  السهههالم-اسهههأ نهههيب ة ههها ههههو عنهههدي مقهههول علهههى موسهههى ويقهههول: 
فإن معجأات  ليست مه   ،وهذلك أيضا  احلال عندي يف معجأات ، ومعجأات م  سواهبتشايك 

 .(4)قبيل معجأات سائر النبيني
وقههال يف ةثبههات أن نبههوة موسههى مباينههة لنبههوة هههل مهه  تقههدم وتههأخر عنهه  مهه  األنبيههاء وهههذلك 

َكل َم اهلل   مُثَّ " : الدليل الشرعي على هون نبوة موسى مباينة لال م  تقدم ، فهو قول معجأات : 
. »ويقيهالي ليهُ :  م وَسى ههيا ي وييهيعرُقهوبي بِهأيينا اإِللهُ  الرقيهاِدُر عيليهى  * أينيها الهرَّب  هررُت إِلبهرهرياِهيأي ويِةسر ويأينيها ظيهي

ء . ويأيمَّها  ًْـَده مْ « يـَْهـَوهْ »ب اْسـم ي ُهلا شيير لَـْم أ ْعـَرْف ع  ( فقهد أعلمنها أن ةدراهه  9-4: 1" )خهرفـَ
 ناهيك ع  ةدرا  اريهأ    تقدم.  ،درا  اآلباء بل أعظأليس هإ

ــ" : أمهها مباينتههها لنبههوة هههل مهه  يتههأخر فهههو قولهه  علههى جهههة اإلخبههار ــد  نَب ــيف ف ــي َل ــْم بـَْع ْم يـَق 
ه    ا ْسَرائ يَل م ْثل  م وَسى ها ِلويجر ه  ( فقهد بهني  أن ةدراهه  مبهاي  19: 92" )تهث الَِّذي عيريفيُ  الهرَّب  ويجر

هههة  إلدرا  ههههل مههه  يتهههأخر بعهههده يف ةسهههرائيل الهههذي  " نيهههة  ويأُمَّهههة  ُمقيدَّسي هههةي هيهي " ويأينهرهههُتأر تيُاونُهههوني يل  يرلياي
ا الههرَّب  ( "1: 11)خههر ههِطهي ههة  وييف ويسي ههرِهيا ُمقيدَّسي ( ناهيههك عههه  9: 11" )عههدِةنَّ ُهههلَّ اجلريمياعيههِة بِأيسر

 .(9)سائر األمأ

                                 
 .917وسى ب  ميمون.ص.مداللة احلائري   (1)
 .911وسى ب  ميمون.ص. مداللة احلائري   (2)
لفههمح نصههوص األسههفار أثبتههها مهه  الاتههاب املقههدس لوجههود  .911-911ص.وسههى بهه  ميمههون. مداللههة احلههائري   (3)

 اختالف يف نقل اب  ميمون عما يف الاتاب املقدس.
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ل يا  مثلها قبلها وال بعهدها  -علي  السالم-شريعة موسى  وقال موسى ب  ميمون أيضا :
وال ياهههون اريهههها أبهههدا . فلهههأ تاههه  مثَّ شهههريعة وال تاهههون اهههري شهههريعة واحهههدة، وههههي شهههريعة سهههيدنا 

 . (1)موسى
عليه  -يهأعأ يههود أن ةبهراهيأ وتأهيدا  إللغاء مجيع الشرائع اري شريعة موسهى عليه  السهالم: 

ة ةلهه  واحههد ودعههاهأ للتوحيههد علههى جهههة التعلههيأ واإلرشههاد، ولانهه  ل علَّههأ النههاس عبههاد -السههالم
اهلل بعثههه  أو أمهههره أو  هههاه، وحهههّت يف اخلتهههان فعلهههها ههههو وبنهههوه و ووه ول يهههدع  نَّ ة : يقهههل يومههها  قهههج
 الناس لذلك.

 ،وهاهذا ههان ههل األنبيهاء قبهل موسهى ،موسى بالتشريع والشريعة انفرادويستدلون هبذا على 
منهها تهأخر بعههد سهيدنا موسههى، فقهد علمههت نه  قصههتهأ هلهها وهههو أ مبنألهة الوعَّههاظ أمها هههل نهيب 

 .(4)اس داعني لشريعة موسىنلل
قاعدتنا أن ههل نهيب ة ها يسهمع اخلطهاب بوسها ة ملهك ةال سهيدنا موسهى الهذي قيهل ويقول: 

ها ِة ي فيهأ  ويعيييان هها أيتيايلَّهُأ ميعيه ُ فيه : " ههذلك، وأن الواسهطة هنهها   (. فلههتعلأ أن األمهر1: 14" )عهدفيم 
هي القوة املتخيلة، ألن  ة ا يسمع أن اهلل يالم  يف حلأ النبوة، وسيدنا موسى م  فو  الغشاء 

 .(9)بني الاروبيني دون تصرف القوة املتخيلة
اهلل قهد أوحهى ملوسهى الشهرائع الهيت سهنها ويقول سهبينوزا الهذي تهأثر هثهريا  مبوسهى به  ميمهون: 

، "يقههي، وك نهها سههفر اخلههروج بههذلك: للع انيههني بصههوت حق لَّههُأ ميعيههكي تيِمههُع بِههكي ُهنيهها ي ويأيتياي ويأينيهها أيجر
 ِ ههُروبهينير ِ الراي فهههذا يههدل علههى أن اهلل اسههتخدم حههوتا   ،(44 : 42خههر) "ِمهه ر عيليههى الرِغطيههاِء ِمهه ر بهيههنير

ا   باستثناء هذا حقيقيا ، بدليل أن موسى هلما أراد أن يتهدث اهلل ةلي  وجده جميبا  لرابت . ول
  .الصوت الذي أبلغ الشريعة، ل يسمع أي نيب هان أي حوت حقيقي آخر

ههههان مههه  الضهههروري ضهههرورة مطلقهههة أن نفهههر  بهههني نبهههوة موسهههى ونبهههوة اهههريه مههه   ملهههاويقهههول: 

                                 
 .214ص وسى ب  ميمون.. مداللة احلائري ينظر:   (1)
 .219-214ص وسى ب  ميمون.. مداللة احلائري ينظر:   (2)
 .229ص .وسى ب  ميمون. مداللة احلائري   (3)
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األنبيههاء، فإننهها مضههطرون ة  أن نؤهههد أن الصههوت الههذي مسعهه  حههموئيل هههان مهه  حههنع اخليههال، 
ل  ن ة حوت عايل الذي هان حموئيل يسمع  عادة، وم  مث هان  فضال  ع  أن الصوت هانت

 .(1)يسهل علي  ريل 
وهههو علههى ديهه  -وهههل معجههأة لنههيب جههاء بعههد موسههى ويوافقهمهها ابهه  همونههة يف رأيهه  فيقههول: 

فههههي ههههاملعجأة لههه ، همههها فعلههه  يوشهههع بههه  نهههون وحهههي   حهههني أمهههر الشهههمس  -موسهههى ويهههدعو ةليههه 
أعدائه ، ويهب س له   هر األردن وحهبس جريهان املهاء حهّت أجهاز  فتأخرت ول تغهب حهّت ُنِصهر علهى

 .(4)تابوت الساينة ومجيع بك ةسرائيل، واري  لك
مهها يوافهها هههذا القههول وأن يشههوع ال يقههوم بههأي عمههل ةال وفهها شههريعة  وجــاء فــي ســفر يشــوع

 قههال: " ،وههان افتتههايل السهفر بعبههور النههر ليتهقهها الوعهد الههذي ُبشهر بهه  موسهى ،موسهى ووحههاياه
ُهههأر أيير لِبيهههِك  فيهههاآلني قُهههأُ  ههها لي هههعرِب ِة ي األيررِض الَّهههيِت أينيههها ُمعرِطيهي ا الشَّ ا األُررُدنَّ أينرهههتي ويُههههل  ههههذي اعربُههههرر ههههذي
ريائِيلي.  اِمُاأر ليُاأر أيعرطي * ِةسر -4: 1" )يهشَكَما َكل ْمـا  م وَسـىيرُتُ ، ُهلَّ ميورِضع  تيُدوُسُ  بُطُوُن أيقردي

ويأتي  األمر الالزم والصريح أال تيد عنها ميينها  وال مشهاال  وأ ها شهرش الفهاليل وأال يسهأم مه   (.9
هههداد ا، جهههاء يف سهههفر يشهههوع مههه  ههههالم الهههرب ليشهههوع قهههال: " ،تارارهههها يف ههههل وقهههت ِة َّيههها ُهههه ر ُمتيشي

ِهلر ت ـي َأَمـَرَك ب َهـا م وَسـى َعْبـد يَحَسَب ك ـلِّ الش ـر يَعة  ال  ويتيشيجَّعر ِجدوا ِلايير تهيتيهيفَّمحي لِلرعيميِل  . الي متي
هيُب.  ها تيههذر يرُثمي لِههحي حي هير تُهفر ِين ها ويالي مِشيههاال  ِلاي ها ميي هرييلر * عينهرهي ــ َ الي يهيبهر ـْن َفم  ــر يَعة  م  ــْفر  هـى ه  الش  ، بيههلر س 

ــْيالل  ــارلا َوَل ههِل حيسيههبي ُهههلا ميهها تـَْلَهــا  ف يــه  نـََه ههير تهيههتيهيفَّمحي لِلرعيمي تُههوب  ِفيههِ . ألينَّههكي ِحينيئِههذ  ، ِلاي ُهههوي ميار
 ،(. وهاههذا  ههل السههفر علههى مثههل هههذه التعههاليأ1-7: 1" )يههشتـ ْفل ــ:  ويِحينيئِههذ   ت ْصــل :  َطر يَقــ َ 

ففهههي أهثهههر مههه  موضهههع أثنهههاء تقسهههيأ األرض يتاهههرر قهههول يشهههوع أن ههههذه القسهههمة حسهههب قهههول 
وجههاء يف جههواب الشههعب ليشههوع عنههدما أمههر األسههباش الشههرقية بههالعبور مههع بقيههة  ،موسههى وشههرع 

ْعًَا ل م وَسـى َنْسـَمع  لَـ َ حيسيهبي ُههلا ميها قهالوا: " ،ما يؤهد تبعية يشوع ملوسى ،األسباش . ِة َّيها َسـم 
يهذهرها يشهوع  (. وحهّت أمهور العبهادة17: 1" )يهشَيك ون  َمَعَ  َكَما َكاَن َمَع م وَسىالرَّب  ِةلُكي 

حي ا لِلهرَّبا ةِلهِ  ةِ "جهاء يف السهفر:  ،معلال  أن  حسهب أوامهر موسهى هريائِيلي يف ِحينيئِهذ  بهيهىني ييُشهوُع ميهذر سر
                                 

 . 197-191ص . ت والسياسة سبينوزارسالة يف الالهو   (1)
 .42:ص ينظر.ب  همونةاتنقيح األحاث للملل الثالث.   (2)
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بيههِل ِعيبيههالي  هها *  جي هها ُهههوي َأَمــَر م وَســى َعْبــد  الــر ألِّ َبً ــي ا ْســَرائ يلَ هيمي ــْورَاة  ، هيمي ــْفر  تـَ َمْكت ــوألد ف ــي س 
 ،ويف أثنهههاء  لهههب األفهههراد واألسهههباش مههه  يشهههوع قسهههأ يف األرض  (.91-99: 1" )يهههشم وَســـى

أينرهههتي تهيعرليهههُأ قهههال: " ،مثهههل  لهههب هالهههب بههه  يفنهههة ،يههه رون  لهههبهأ أنههه  حسهههب قهههول موسهههى وأمهههره
ههاليمي الَّههِذي  ــَل اهلل  الراي تِههكي يف قيههاديِ  بهيررنِيههعي  َكل ــَم ب ــه  الــر ألم م وَســى رَج  ههيِت ويِمهه ر ِجهي : 12" )ِمهه ر ِجهي

ويهيلَُّمهوُهأر يف ِشهيُلوهي يف أيررِض قهال يف السهفر: " ،وهذلك  لب الالويني نصهيبهأ مه  األرض ،(1
عيههههاني قيههههائِِلنيي:  نهر ــــى يَــــد  م وَســــىقيههههدر »هي ــــَر الــــر ألم َعَل ههههارِِحهيا  َأَم ههههايِ  ميههههعي ميسي أينر نُهعرطيههههى ُمههههُدن ا لِلسَّ

اِئِمنيهها هيلَّههأي الههرَّب  جههاء يف السههفر: " ،واألمههر هههذلك يف  ديههد مههدن امللجههأ ،(9-1: 41) "«لِبهيهي
ِإ هيميا »* ييُشوعي قياِئال :  عيُلوا ألينهرُفِسُاأر ُمُدني الرميلرجي ريائِيلي قياِئال : اجر َكل ْمت ك ْم َعلَـى يَـد  هيلاأر بيِك ِةسر

 (.4-1: 49) "م وَسى
 ،اتبههاع يشههوع املطلهها لشههريعة موسههى وأمههره فيتضههح جليهها  أن هاتههب السههفر يؤهههد علههى قضههية

يؤههد  ،حّت وهو يسرد معجأات يشوع وتعظهيأ اهلل له  يف أعهني بهك ةسهرائيل ،وأن  ل يأت عديد
فهيقيههالي الههرَّب  الااتههب أن  لههك مثلمهها حصههل ملوسههى ةشههعارا  أن درجههة موسههى هههي األعلههى قههال: "

هير يهيعرليُمهوا أيينا الريهيورمي أيبهرتيهِدُ  أُعيظاُمهكي يف »لِييُشوعي:  هريائِيلي ِلاي يهِع ِةسر ًْـا  َمـَع م وَسـىأيعرهنُيِ مجِي  َكَمـا ك 
 (. 7: 9" )يشأيُهوُن ميعيكي 

هههاريِة ويف نقهههش يشهههوع شهههريعة موسهههى علهههى احلجهههارة يقهههول السهههفر: " جي تيهههبي ُهنيههها ي عيليهههى احلِر هي
هههههريائِ  هههها أيميههههامي بيههههِك ِةسر تيبهيهي ههههى الَّهههههيِت هي ههههخيةي تهيههههوررياِة ُموسي ههههريائِيلي ويُشههههُيوُخُهأر، ويالرُعريفيهههههاُء * يلي. ُنسر يههههُع ِةسر ويمجِي

اِمِلي تيهابُوِت  نيِة الالَِّويانيي حي هِد ويُقضياتُهُهأر، ويقهيُفوا جياِنبي التَّابُوِت ِم ر ُهنيا ويِم ر ُهنيا ي ُمقياِبلي الرايهي عيهر
ُفُهأر ِة ي ِجهيةِ  ا الروي يِك . ِنصر . الرغيرِيُب هيمي ،  الرَّبا بيِل ِعيبيالي ُفُهأر ِة ي ِجهيِة جي بيِل ِجرِزابي، ويِنصر َكَمـا جي

ريائِيلي  َأَمَر م وَسى َعْبد  الر ألِّ  فيؤهد هاتب السهفر علهى  (.99-94: 1" )يشأيوَّال  لِبهيريهيِة شيعرِب ِةسر
 تبعية يشوع املطلقة ملوسى وشريعت .

 ،ر موسهى اخلمسهة: سهفر التاهوي ما املقصود بشهريعة موسهى هنها؟ ههل ههي أسهفامالح ة: 
 وسفر التثنية؟ أم اري  لك؟ ،وسفر العدد ،وسفر الالويني ،وسفر اخلروج

و لههك ألن األسههفار اخلمسههة  ويلههة  ،األظهههر أن املقصههود هبهها هنهها هههي الوحههايا العشههر فقههج
ء همهها جهها  ،وال تهه يل مهه  فمهه  ،حيههث ال مياهه  ليشههوع أن تفظههها وأن يرددههها  ههارا  ولههيال   ،جههدا  

 خبالف الوحايا العشر فإن حفظها وترديدها مستطاع. ،(1-7: 1األمر بذلك)يش
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 ،و ا يؤهد أ ا الوحايا العشر أن  جاء يف السفر أن يشوع بعد بناء املذبح على جبل عيبال
ها   نقش نسخة الشريعة علهى احلجهارة: " تيبهيهي هخيةي تهيهوررياِة ُموسيهى الَّهيِت هي هاريِة ُنسر جي تيهبي ُهنيها ي عيليهى احلِر هي

هريائِيلي  ولهو ههان املقصهود هامهل األسهفار اخلمسهة لاهان عمهل جبهار  ،(94: 1" )يهش أيميامي بيهِك ِةسر
 ولا  الوحايا العشر ميا  نقشها بدون عناء هبري. ،وألشري ةلي  هعمل معجأ ،ومضك

ى أ ا الوحايا العشر أن  جاء اخل  أن يشوع قرأ سفر الشريعة أمام هل الشعب و ا يدل عل
ـــَرَأ ويبهيعرهههدي  لِهههكي قهههال: " ،وههههل  لهههك يف جملهههس واحهههد ،الرجهههال والنسهههاء واأل فهههال وحهههّت الغربهههاء قـَ

ْفر  التـ  : الربهيريهيةي وياللَّعرنيةي، َجم يَع َكاَلم  التـ ْورَاة   هة  ِمه ر  * لر . ْورَاة  َحَسَب ك لِّ َما ك ت َب ف ي س   تيُا ر هيِلمي
هههاِء وياألي رفيهههاِل ويالرغي  هههريائِيلي ويالناسي ههها ييُشهههوُع قُهههدَّامي ُههههلا مجيياعيهههِة ِةسر هههى لير يهيقرريأرهي رِيهههِب ُههههلا ميههها أيميهههري بِهههِ  ُموسي

هههِطِهأر  هههائِِر يف ويسي ويسهههتهيل أن ياهههون املقصهههود بهههذلك أسهههفار موسهههى  ،(92-92: 1)يهههش" السَّ
 وييجح أن املقصود بذلك هي الوحايا العشر. ،ألن  تتاج لوقت  ويل بل وأيام ،ةاخلمس
ــاك تســاؤالت حــول  مــن خــالل أســفار العهــد القــديمو  عقيــدة أفضــلية موســى عليــه هً
 :السالم

وشهههريعت  ههههي  ،مبههها أنههه  مقهههرر عنهههدهأ أفضهههلية موسهههى عليههه  السهههالم أنههه  أعظهههأ وأفضهههل نهههيب
لَــْم يـَق ــْم  سههفر التثنيههة يف خهه  مههوت موسههى عليهه  السههالم: "جههاء يف  ،األفضههل وال شههريعة سههواها

ه ا ِلويجر    بـَْعد  نَب يف ف ي ا ْسَرائ يَل م ْثل  م وَسى  (.19: 92" )تثالَِّذي عيريفيُ  الرَّب  ويجر
ويطعنهون يف موسهى يف بعهض  ،فايف يثبتون يف هتبهأ وأسفارهأ املقدسة ما يناقض  لهك 
 ويف سفر يشوع أمثلة على  لك منها: ،ويثبتون ما يشعر بأفضلية اريه ،مواقف 

 حرمان موسى من دخول أرض املوعد ودخول يشوع هلا: 
 ، م  الربنيتذهر التوراة أن حياة موسى وهارون تنتهي  اية حمأنة ة  ميوتان يف ال ية حمروم

ههاُروني: مه  دخههول األرض املقدسههة أرض امليعههاد!! جههاء يف سههفر التثنيههة: " ههى ويهي فهيقيههالي الههرَّب  ِلُموسي
ِل أينَُّاميا » َسان ي َأَماَم َأْعي ن  َبً ي ا ْسَرائ يلَ ِم ر أيجر ًَا ب ي َحت ى تـ َقدِّ ِخاليِن هِذِه لْم تـ ْؤم  ، ِلذِلكي الي ُتدر

  (.14: 49" )عدد«اجلريمياعيةي ِة ي األيررِض الَّيِت أيعرطييرتُهُهأر ِةيَّاهيا
الهرب موسهى: وكه   ،ويناله  يشهوع به  نهون ،علي  السالم هذا الشرف العظهيأفيهرم موسى 

 ،الههذي   ههاوزا العشههري  سههنة وقههت اخلههروج -سههيناء–أن مجيههع الههذي  خرجههوا مهه  مصههر ة  ال يههة 
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واسههتثىن مهه   ،لعصههيا أ ومتههردهأ علههى أوامههر الههرب ،ولهه  يههدخلوا أرض املوعههد ،سههيهلاون فيههها
التباعهمهها أمههر الههرب متامهها  لينههال الشههرف  ،القنههأي يهيُفنَّههةيشههوع بهه  نههون وهالههب بهه   ،هههذه العقوبههة

ِمههيي ايضيههُب الههرَّبا جههاء يف سههفر العههدد: " ،الابههري ههأي قيههاِئال :  فيهي لَــْن يـَــَرى * يف  لِههكي الريهيههورِم ويأيقرسي
ههنية  فيصيهه الً ــاس   ههرِي ي سي ، ِمههِ  ابرههِ  ِعشر ههري ُت إِلبهرههرياِهيأي الَّههِذي ي حيههِعُدوا ِمهه ر ِمصر ههمر ا، األيررضي الَّههيِت أيقرسي اِعد 

، ألينهَُّهأر لير يهيتَِّبُعوين متييام ا،  ا * ويِةسرهيا ي وييهيعرُقوبي ً َة اْلق ً وِّي  َوَيش وَع بْـَن نـ ونَ ميا عيدي ، َكال َب ْبَن يـَف 
ا اتهَّبهيعيا الرَّبَّ متييام ا  (.14-19: 94)عد " ألينهَُّهمي
ا  فيههاآلني قُههأُ بعههد مههوت موسههى مباشههرة: " -حسههب زعمهههأ-شههوع ويقههول الههرب لي اعربُهههرر هههذي

هريائِيلي.  ُهأر أيير لِبيهِك ِةسر ها لي ا الشَّهعرِب ِة ي األيررِض الَّهيِت أينيها ُمعرِطيهي ُههلَّ ميورِضهع  * األُررُدنَّ أينرتي ويُهل  ههذي
اِمُاأر ليُاأر أيعرطييرُت ُ   (.9-4: 1" )يشتيُدوُسُ  بُطُوُن أيقردي

 فايف ينال يشوع هذا الشرف واألفضلية وُترمها موسى؟!!

 : يف زمن يشوع اخلتان
جاء يف سهفر يشهوع مها يهدل علهى أن مها حصهل لبهك ةسهرائيل بعهد خهروجهأ مه  مصهر عهار 

ومهازال مالزمها  لهأ  هوال سهنوات التيه  ومهدة بقهاء موسهى بهني  ،وحلت علهيهأ تبعاته  ،وحموا ب 
وقام يشوع خبتان شعب بك ةسرائيل الهذي  ههأ معه   ،حّت ع  هبأ يشوع  ر األردن ،ظهرانيهأ

وهنههها  دحهههرج الهههرب عهههنهأ عهههار مصهههر ومسهههي املاهههان باجللجهههال: "وقهههال الهههرب  ،يف تهههل القلهههف
 (.1: 2ليشوع: اليوم دحرجت عناأ عار مصر" )يش

ى عليه  السهالم ة  هيف يعتقدون أن  موس فايف ينال يشوع هذا الشرف وُترم  موسى؟!!
كطيئت  و نب  ههان مشهاره ا لبهك ةسهرائيل يف جلهب العهار ، مث ياهون يشهوع عليه  السهالم ههو مه  

 ميهي هذا العار ؟!!

 معجزة عبور األردن مثل موسى:
مهههه  أعظههههأ  ،تعتهههه  معجههههأة انفههههال  البهههههر ملوسههههى عليهههه  السههههالم أثنههههاء مالحقههههة فرعههههون لهههه 

ولاهه  اليهههود يثبتههون يف أسههفارهأ املقدسههة أن  ،الماملعجههأات الههيت اخههت  هبهها موسههى عليهه  السهه
ــْر هــَىا األ ْرد ن   فيههاآلني قُههأُ : "يشهوع حههدثت لهه  هههذه املعجهأة بعبههور  ههر األردن  ،(4: 1" )يههشاْعبـ 

عبور  ر األردن جاء بالتنبي  قبل   حيث ةنَّ  ،بل يف تفاحيلها ما يدل على أفضلية معجأة يشوع
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هههعرِب قيهههاِئال : : "بثالثهههة أيهههام هههعربي »* فيهههأيميري ييُشهههوُع ُعريفيهههاءي الشَّ لَّهههِة ويأرُمهههُروا الشَّ هههِج الرميهي ُجهههوُزوا يف ويسي
ياُئوا ألينهرُفِسُاأر زياد ا، ألينَُّاأر بهيعردي  وأ أ  ،(11-19: 1" )يشَثالَثَة  أَي ام  تـَْعبـ ر وَن األ ْرد ن  قيائِِلنيي: هي

وهههذلك أمههر يشههوع  ،املطههاردة حيههث يههتما  الشههعب مهه  التأمههل عهه وا األردن وهههأ يف أمههان مهه 
سهت لهأ حهّت عه وا مث جعلهها لعرفاء األسباش وألهة التهابوت بأخهذ أحجهار مه  األرض الهيت تيب  

فيديعيا ييُشوُع االثهرهكير عيشيهري ريُجهال  الَّهِذي ي على هذه املعجأة يشاهدها األجيال قال: "عالمة وشاهد 
. عييهَّنهيُهأر ِم ر بي  ا ِمه ر ُههلا ِسهبرج  ريائِيلي، ريُجهال  وياِحهد  ُهأر ييُشهوُع: * ِك ِةسر اْعبـ ـر وا َأَمـاَم تَـاب وت  »ويقيهالي لي

هبياِش  َواْرفـَع وا ك لم رَج ل َحَجرلاِةِلُاأر ِة ي ويسيِج األُررُدنا،  الر ألِّ  ِد أيسر ِتِفهِ  حيسيهبي عيهدي ا عيليهى هي وياِحهد 
ههريائِيلي،  ههير تيُاههوني هههِذِه لِ * بيههِك ِةسر ــةل ف ــي َوَســط ك مْ اي : ميهها ليُاههأر َعاَلَم ا بهينُههوُهأر قيههائِِلنيي ههأيلي ايههد  . ِة يا سي
جياريةي؟  . ِعنرهدي ُعبُهورِِه * ويهِذِه احلِر هِد الهرَّبا : ِةنَّ ِمييهاهي األُررُدنا قيهِد انهرفيليقيهتر أيميهامي تيهابُوِت عيهر ُهأر تهيُقولُهوني لي
جياريُة األُررُدنَّ انهرفيليقي  : 2)يهش "«َتْىَكارلا ل َبً ـي ا ْسـَرائ يَل ا لَـى الـد ْهر  تر ِميياُه األُررُدنا. فهيتيُاوُن هِذِه احلِر

2-7.)  
 فايف يتفو  يشوع يف هذه املعجأة على موسى؟!! 

 معجزة دوام الشمس اليت اختص هبا يشوع:
 ،ل يشههوع وال بعههدهمعجههأة دوام الشههمس مهه  أههه  وأعظههأ املعجههأات الههيت ل تاهه  ألحههد قبهه

وُأشهههري ةليهههها يف ههههذا املبههههث يف  ،وقهههد سهههبا اإلسههههاب فيهههها يف مبههههث قصهههة يشهههوع يف سهههفره
 معجأات يشوع.

فايهههف  ،ولاههه  ههههون اليههههود يقولهههون ويعتقهههدون أن معجهههأات موسهههى ال نظهههري لههها وال شهههبي 
 وتاون لغري موسى؟!! ،يثبتون معجأة عظيمة ال نظري لا على مدى تاريت البشر

ليشهوع ههي متامها    ته معيقوة يشوع ونصهرة الهرب و تارر يف سفر يشوع أن  التساؤالت:ومن 
.   اَل يَق ف  ا ْنَساند ف ي َوْجه  َ قال: " هما هانت ملوسى يياتِهكي ًْـا  َمـَع م وَسـى ُههلَّ أييَّهاِم حي َكَمـا ك 

ُلكي ويالي أيتهررُُههكي َأك ون  َمَع َ  يف أعهني بهك  وع وتعظيمه الهرب ليشه معيهة وأن ،(2: 1)يهش" . الي ُأمهِر
أ َع ِّم َ  ف ي َأْعـي ن  الريهيورمي أيبهرتيهِدُ  »فهيقيالي الرَّب  لِييُشوعي:  قال: " ةسرائيل هو  ات  تعظيمهأ ملوسى

ًْا  َمَع م وَسى َأك ون  َمَع َ ِلايير يهيعرليُموا أيينا  َجم يع  ا ْسَرائ يلَ  وأ أ يهابون  ،(7: 9)يش" َكَما ك 
يـــع  يف  لِهههكي الريهيههورِم قهههال: " نوا يهههابون موسهههىيشههوع همههها هههها ـــوَع ف ـــي َأْعـــي ن  َجم  َع  ـــَم الـــر ألم َيش 
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يياتِ ِ   َهاب وا م وَسىهيميا   فـََهاب وه  ، ا ْسَرائ يلَ   (.12: 2)يش" ُهلَّ أييَّاِم حي
 وهأ يدعون أال شبي  ملوسى يف هل أنبياء ةسرائيل؟!! ،فايف يقررون  لك

 :  األنبياء والصاحلني والفضالءالطعن يف  - 7

وحفوا األنبياء والصاحلني بأر ل الصفات وأحج فقد  ،يهود يف النبوة عقيدة فاسدةعقيدة ال
وههههذه نبهههذة  ههها وحهههفوا بههه  األنبيهههاء  ،األخهههال  واهمهههوهأ بارتاهههاب أهههه  الابهههائر وأبشهههع اجلهههرائأ

ويههدل هههذلك يقينهها  علههى  ، هها يههدل بوضههويل علههى فسههاد عقيههدهأ ،والصههاحلني و هههروه يف هتههبهأ
فهاشا أن ياون ما  هروا يف حها األنبيهاء والصهاحلني ههو وحهف مه   ، ريفهأ لاتبهأ املقدسة
 عند اهلل لصفوة خلق .

امللهقههة هبهها جيههد أن أنبيههاء اهلل واملههوهلني هبدايههة النههاس وتعلههيمهأ  سههفارمهه  يقههرأ التههوراة واألو 
الههدى واخلههري ال يتمتعههون بصههفات الصههاحلني واألتقيههاء، بههل جيههد أن العهههد القههدب ينسههب ةلههيهأ  

 هثريا  م  املخازي والقبائح اليت يتنأه عنها هثري م  الناس العاديني.
الهههذي  احهههطفاهأ اهلل وخصههههأ هبهههذه  مههه   لهههك ة  األنبيهههاء شهههيءفايهههف يليههها أن ينسهههب 

 .ة للصاحلني وأئمة يف ال  والتقىاملهمة العظيمة وهي تبليغ دين  والذي  هأ قدو 
و ا الشك في  أن األنبياء عليهأ السالم أهمل الناس دينا  وورعا  وتقوى وأن اهلل احطفاهأ 

مهراء وال تهردد، ومها  ورعاهأ وهملهأ وحفظهأ وعصمهأ م  القبائح والر ائل هذه حقيقهتهأ بهال
أضاف  اليهود ةليهأ  ا ال يليا نسبت  ةليهأ هو حمض افياء وهذب، ودليهل واضهح علهى  هريفهأ 
لاتبهأ ألاراض يف نفوسهأ، اري مراعني حرمة ملقام النبوة، وال ملا جبل اهلل علي  أولئك األنبياء 

 .(1)عليهأ السالم م  الامال البشري يف خلقهأ وُخلقهأ
نبيههاء يف التههوراة والعهههد القههدب منههذ آدم عليهه  السههالم ة  آخههر أنبيههاء بههك ةسههرائيل، وجنههد األ

لهههيس لهههأ ههههأ ةال أن تصهههلوا علهههى األمهههوال والثهههروات واسهههتالب أراضهههي الغهههري بهههاملار واحليلهههة أو 

                                 
 .119دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية. لسعود ب  عبدالعأيأ اخللف.ص  (1)
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 . (1)بالقوة حسب الظروف، وبوعود موثقة م  الرب بعد أن يقدموا اللهأ املشوي
لهوش يهأين يل يشهرب اخلمهر حهّت يسهار ويتعهرى، و ء بأوحاف مرعبة فنو وتصف التوراة األنبيا

ا للملههو  مهه  أجههل احلصههول علههى يتههأوج أختهه  سههارة، مث يقههدمه -يههدَّعي أنهه -بابنتيهه ، وةبههراهيأ 
 ،ان مه  أجهل احلصهول علهى أمهوال وأرضوةسها  يقدم زوجت  رفق  ألرب مالك ملك هنع مال،

و ويأخههذ العهههد حيلههة ويسههر  أمههوال خالهه  البههان، ويعقههوب كههادع أبههاه ويسههر  برهههة أخيهه  عيسهه
ويدخل على ليت  ابنة خال  دون عقد ناايل وتلد ل  معظأ أوالده، ويقوم بعمليات خداع ومار  

 هثرية.
ورا بههني ز   ،األوحههاف وأخبثههها فهههأ قتلههة وزنههاةيعقههوب فتصههفهأ التههوراة بههأقبح  بنههاءوأمهها أ

 واحد منهأ قائمة  ويلة م  اجلرائأ الا ى.ولال  ،بأوجة ابن  وجة أبي ، ويهودا ز بأ 
ك ةسهرائيل وأمههرهأ وتهتهأ التهوراة احملرفهة ههارون عليه  السهالم بأنه  مه  حهنع العجهل الهذهيب لبه

وتهتهأ موسهى عليه  السهالم بالوحشهية وناهران  ،تتهمه  بأنه  ههان يته مر علهى موسهى هما  ،بعبادت 
، بعهد ههأميتهأ وشهدد سهاان مهديان ة وههل  فهل وههل شهيت مه اجلميل حيث أمر بقتل ههل امهرأ

 الناري على يشوع تلميذه ألن  ل يقتل النساء واأل فال والشيوا ول يقتل البهائأ واألانام.
ة  ميوتهان يف ال يهة حمرومهان  -حسهب زعهأ التهوراة–وتنتهي حياة موسى وههارون  ايهة حمأنهة 

هاُروني: فهيقيهالي م  دخهول أرض املوعهد!! جهاء يف الهن : " ،م  الرب هِل »الهرَّب  ِلُموسيهى ويهي ِمه ر أيجر
ِخاليِن هههِذِه اجلريمي  ههريائِيلي، لِههذِلكي الي تُههدر ههاين أيميههامي أيعرههنُيِ بيههِك ِةسر ههّتَّ تُهقيداسي هها لير تُهؤرِمنيهها رب حي اعيههةي ِة ي أينَُّامي

  (.14: 49" )عدد«األيررِض الَّيِت أيعرطييرتُهُهأر ِةيَّاهيا
ايهأ خهان وهوالههو تجعل  التوراة أشد جرما  وفتاا  وحبا  للدماء مه  جنوأما يشوع ب  نون ف

والسهفر يقه  جرائمه  ومذاحه   -حسهب زعمههأ-وههو حهاحب سهفر هامهل  ،وتيمورلنك وهتلر
لها ماذوبة هفال والشيوا والبهائأ. وهي أمور  الوحشية وسفا  لدماء األبرياء م  النساء واأل 

 .(4)عموه وافيوا علي والتاريت ُياذاب ما ز  ،على يشوع

                                 
 .442حممد علي البار.ص . د.املدخل لدراسة التوراة والعهد القدب  (1)
  .441ص التوراة والعهد القدب. للدهتور حممد علي البار.املدخل لدراسة ينظر:   (2)
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هيههف ال   ،وال تاههاد رلههو سههرية نههيب أو ملههك حههاحل أو أحههد فضههالئهأ مهه  الطعهه  واإلسههاءة
 فايف يتورعون ع  اإلساءة للمخلوقني؟! ،وهأ ل يتورعوا م  اإلساءة للخالا جل جالل 

ملها ا حهرف أولئهك اليههود ههالم اهلل و عنهوا يف  : ولا  السؤال يقول الدهتور سعود اخللف:
 ؟وأحهاب الفضل عليهأ هبذه املطاع أنبيائهأ 

فيههه  مههه  فسهههاد  أمههها هههها الهههذي يبهههدو يل أن أولئهههك احملهههرفني أرادوا أن يههه رو مث جييهههب ويقهههول: 
، فألصقوا أنواعا  م  التهأ بأنبيائهأ حهّت لهو احهتل علهيهأ حمهتل بهأمر مه  األمهور واأراف وفسا

 .، هذبا  وزورا  النيب الفالين فعل هذا وفعل هذا تعلقة باأرافهأ احتجوا ل  بأنامل
ٹ ٹ ٹ ڤ ) :وهههههذا هلهههه  يافههههي يف التعبههههري عنهههه  قههههول اهلل عههههأ وجههههل

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

  .(1)[17]البقرة:(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ
اهلل تعها  مها ال جيهوز وال لقد هتب م  حااوا العههد القهدب حها األنبيهاء الهذي  احهطفاهأ و 

 .صطفني وال يقربون م  مقام النبوةيصح وال أحد يقبل  حّت م  أناس عاديني ليسوا م
وقص  األنبياء، هما وردت يف العهد القدب، مثرية لالمشئأاز، واملعلوم أن م  أراد أن يشهوه 

ألنبيههاء والرسههل. ، وهههذا مهها مارسههوه حهها ايعمههد ة  تشههوي  حههورة حامههل الههدعوةدعههوة فعليهه  أن 
والوجههه  اآلخهههر األشهههد خطهههورة ههههو أن مههها نسهههبوه لألنبيهههاء فهههو  أنههه  ينهههاقض العصهههمة فإنههه  يشهههيع 
الفاحشههة وينشههر الفسههاد، ألن أي رجههل أو امههرأة سههيقوالن: مههادام األنبيههاء يفعلههون هههذا، أو أن 

 .(4)زوجات وبنات األنبياء يفعل  هذا، فاألو  أن ياون  لك مباحا  بني البشر
 ا ال يليا نسبت  ةليهأ هو حمض افياء وهذب، ودليهل واضهح   األنبياءأضاف  اليهود ة  فما

على  ريفهأ لاتبهأ ألاراض يف نفوسهأ، اري مراعني حرمة ملقام النبهوة، وال ملها جبهل اهلل عليه  
 .(9)أولئك األنبياء عليهأ السالم م  الامال البشري يف خلقهأ وُخلقهأ

                                 
 .111- 117سعود ب  عبدالعأيأ اخللف.ص. دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية  (1)
 .22اليهودية عقيدة وشريعة. أ.د. أسعد السهمراين.ص  (2)
 .119دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية. لسعود ب  عبدالعأيأ اخللف.ص  (3)
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ال يوحهف  ،ووحشهية ومهجيهة ،وةبهادات مريعهة ،ليشهوع جهرائأ بشهعة أثبتهوا وفي سفر يشوع
واألنبيهاء  ،فايف يوحهف هبها نهيب مرسهل مه  اهلل ،هبا م  يف قلب  مثقال  رة م  ةميان أو ةنسانية

ثبتههوا ليشههوع جههرائأ ولاهه  اليهههود أ ،يرسههلهأ اهلل رأههة للنههاس وهدايههة لههأ ،هههأ رسههل رأههة وسههالم
واسههتها سههفر يشههوع  لقههب "سههفر  ،ل يقههأ هبهها أههه  جمرمههي احلههروب علههى مههدى التههاريت وجمههازر
 ا ازر".

وسبا تفصيل هذه احلروب وا هازر بإسههاب يف مبههث قصهة يشهوع يف سهفره  ها يغهك عه  
 باختصار.وسأ هرها هنا  ،رهاتارا

والنسهههاء  جهههاء يف السهههفر أن يشهههوع يف سهههقوش أرتههها قتهههل ههههل سهههاا ا بهههال اسهههتثناء الرجهههال
ول ياتهف بهذلك بهل أمهر  ،قضى عليهأ مجيعا  يف حلظات اعشر ألف   اواأل فال والشيوا وهأ اثن

ولهيس  لههك فهسهب بههل أحهر  املدينههة  ،بقتهل ههل البهههائأ حهد السههيف مه  البقههر والغهنأ واحلمههري
 بالاامل بالنار ودمرها تدمريا .

 شهيئ ايل مه  سهبج يههو ا وأخهذه وبعد املعرهة بسبب خيانة عخان ب  هرمي ب  زبدي به  زار 
بسههبب  ،أمههر برمجهه  باحلجههارة وقتلهه  بههل وقتههل أهلهه  وأبنائهه  وبناتهه  وحههّت هبائمهه  ،مهه  انههائأ أرتهها

 فأي ظلأ وأي ج وت وأي بطش كول  رم فعل  لك فضال  ع  نيب؟!! ،جريرت 
بهدون ةظههار  ،مث يتج  يشوع لعاي ويفعل فيها م  الفتك واإلبادة والدمار ما فعل  يف أرتها

 اوجيعلهههأ خههدم   ،مث يسههتعبد اجلبعهونيني الههذي  أتهوا مسههاملني يطلبههون عفهوه ،أي نهدم علههى مها فعههل
 ويلعنهأ ويصفهأ بالعبيد ويغلمح لأ القول. ،أ الء لبك ةسرائيل

ويفتههك هبههأ  ،مث يواحههل جمههازره مبلههو  أورشههليأ وحهه ون ويرمههوت وخلههيش وعجلههون وأتبههاعهأ
 ة مقيتة.ي  هل قادة جيش  يدوسون رقاب امللو  بعنجوجيع ،فتاا  ال نظري ل 
دمريه وةبادته  يف أرتها يف فياهرر جمهازره وفتاه  وته عظأ ةبهادة وجمهازر دو ها التهاريتمث يتج  أل

وههل أرض اجلبهل واجلنهوب والسههل  ،ودبهري ،وحه ون ،وعجلون ،وخليش ،ولبنة ،: مقيدةهل م 
 ومجيع أرض جوش  ة  جبعون. ،وهذلك يف قاد  برنيع ة  اأة ،والسفويل

ويعرقهههب اخليهههول  ،فياهههرر فتاههه  وتهههدمريه وجمهههازره ،مث يتجههه  ملواحهههلة ا هههازر واإلبهههادة حلاحهههور
 ،وأراضهههي الشهههمال يف اجلبهههل ،وأهشهههاف ،ومشهههرون ،مث يفعهههل  لهههك يف مهههادون ،وتهههر  املرهبهههات
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 ،واحلثيهههني ،مههورينيواأل ،ويبيههد الانعههانيني يف الشههر  والغههرب ،ومرتفعههات دور ،والسهههل ،والعربههة
مث يبيههد العنههاقيني مهها عههدا مهه  بقههي  ،واحلههويني يف أرض مصههفاة ،واليبوسههيني يف اجلبههل ،والفههرزيني

وهههان هامههل عههدد امللههو  الههذي  قههتلهأ يشههوع واحتههل أراضههيهأ  ،وأشههدود ،وجههت ،مههنهأ يف اههأة
 ا .ا ملِ نيوثالث اواحد   ،وأفىن ماشيتهأ ،وأباد شعوهبأ بالاامل ،وأحرقها ودمرها

ة أههه   هها أثبتههوه يف سههفر يشههوع ي هههفهههل عههرف التههاريت فتاهها  وجرمهها  ووحشههية وقسههوة وعنج
ةن هذه اجلرائأ أر ل حفة وأحج خلا  ،ونسبوه لنيب اهلل يشوع علي  السالم ،واعتقدوه وآمنوا ب 

فايهف ينسهب يههود  لهك ألحهد أنبيهاء اهلل؟!! علهيهأ  ،وأبشع  نب ميا  أن يوحف ب  ةنسهان
 م  اهلل اللعائ  املتتابعة.

عياض علهى أ هأ اهمهوه بهاال ،أ مهع أنبيهائهأو ا وحفوا ب  يشوع م  حفات الطع  هعاده
حيهث نسهبوا  ،وتصهرف  بتصهرف ال يليها ةال باجلهلهة بهاهلل ،وقنو   مه  رأهة اهلل ،قضاء اهلل وقدره
أساء به  للهذات اإلليهة واعهيض علهى  اونسبوا ل  هالم   ،ووضع  للياب على رأس  ،ل  متأيا ثياب 

وسهههبا تفصهههيل  يف  ،(1-1: 7عنهههدما ا هههأم  الئهههع مههه  جيشههه  علهههى يهههد أههههل عهههاي)يش ،قهههدره
 مبهث قصة يشوع يف سفره.

 :  أخذ الغنائم - 8

اِئأُ : "جاء يف سفر يشوع أن الرب أحل لأ الغنائأ يف عاي ِدينيهِة  لِاِ  الربهيهي ُة تِلركي الرمي ويايِنيمي
ـْول  الـر ألِّ  ـه ْم َحَسـَب قـَ هو  ،(47: 1)يهش" الَّهِذي أيميهري بِهِ  ييُشهوعي  نـََهبَـَها ا ْسـَرائ يل  ألَنـْف س  ا قهالوا ة َّ

ألن الغنهائأ ل  هل ألحهد  ،وهذا م  هذب اليهود وحهبهأ للمهال ،ُأحلت لأ يف فتح بقية املدن
وسهههبا شهههريل  لهههك  ،قبهههل نبينههها حممهههد حهههلى اهلل عليههه  وسهههلأ همههها ثبهههت يف احلهههديث املتفههها عليههه 

 ويغك  لك ع  ةعادت  هنا. ،وتفصيل  يف مبهث قصة يشوع يف سفره

 وظائف أنبياء بين إسرائيل:  - ١

الصالة و  ،هلل أمام الشعبيف عقيدة اليهود لألنبياء وظائف يقومون هبا ومنها تقدب القرابني 
ويشهههرفون علهههى  ،ن يف احلهههروب واحلهههل واليحهههالو مستشهههار وههههأ  ،مههه  أجهههل األفهههراد واجلماعهههات
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واريههههها مهههه   ،ويتولههههون مهمههههة اخلتههههان ،(1)اإلنشههههاد واملوسههههيقى والههههرق  مههههع الصههههلوات يف املعابههههد
 الوظائف.

 : وظائف النيب يشوع
   كر ليشوع عدة ووائف مًها: 

افتههتح سههفر يشههوع بههاألمر بقيههادة بههك  ،لبًــي اســرائيل فــي ســلمهم حــروبهمأوالل: قيادتــه 
ا األُررُدنَّ أينرتي  ق م  اْعبـ رْ فياآلني ةسرائيل قال: "   (.4: 1" )يشوَك لم هَىا الش ْعب  هذي

همها فعهل  لهك يف تهل القلهف بعهد عبهور  هر األردن   ثانيال: قيامه بختان رجال بًي اسرائيل
ههههنيعر »يف  لِههههكي الرويقرههههِت قيههههالي الههههرَّب  لِييُشههههوعي: جههههاء يف السههههفر: " ،لجههههالوالههههذي مُسههههي بعههههد باجل احر

، ويُعدر    (.4: 2" )يش«ثيانِيية   فَاْخت ْن َبً ي ا ْسَرائ يلَ لِنهيفرِسكي سياياِهنيي ِم ر حيوَّان 
جهاء  ،هما فعل بعخان ب  هرمي بعد أن أخذ الغلول  ثالثال: اقامة ال:دود على المخالفين

ا الريهيهههورِم!»فهيقيهههالي ييُشهههوُع: آخهههر قصهههت : "يف  هههداُر ي الهههرَّب  يف ههههذي هههدَّررتهينيا؟ ُياي يرهههفي هي يهههُع «. هي فهيريمجييهههُ  مجِي
ههاريِة،  جي ريقُههوُهأر بِالنَّههاِر ويريميههورُهأر بِاحلِر ههاريِة ويأيحر جي ههريائِيلي بِاحلِر ههة  ِة ي * ِةسر ههارية  عيِظيمي ويأيقيههاُموا فهيورقيههُ  ُرمجريههةي ِحجي

  (.41-42: 7" )يشا الريهيورمِ هذي 
أهههل جبعههون وجعلهههأ عبيههدا  وسههقاة للمههاء  احلههوينيهمهها فعههل مههع   رابعــال: يعقــد لهــم الصــل:

ــمْ جههاء يف السههفر: " ،وحمتطههيب احلطههب ــوع  َله  ــَل َيش  ــْل:لا فـََعم  يياِئِهأر  م  ههِتهر ا السر ههد  ُههأر عيهر " ويقيطيههعي لي
ــــوع  وقههههال أيضهههها : " ،(12: 1)يهههش ــــْم َيش  ههههتيِقي ميههههاء   َوَجَعَله  يف  لِههههكي الريهيهههورِم حُمرتيِطههههيب حيطيههههب  ويُمسر

اِن الَِّذي كيرتيارُهُ  ا الريهيورِم، يف الرمياي بيِح الرَّبا ِة ي هذي  (.47: 1" )يشلِلرجيمياعيِة ويِلميذر
ِحينيِئذ  بهيهىني ييُشهوُع جاء يف السفر: " ،هبنائ  للمذبح على جبل عيبال  خامسال: بًاء المىاب:

بيِل ِعيبيالي ميذر  ريائِيلي يف جي   (.99: 1" )يشحي ا لِلرَّبا ةِلِ  ِةسر
جاء يف السفر قول الرب  ،وبعض قادهأ سادسال: تقسيم األرض بين أسباط بًي اسرائيل

                                 
 (.72-72/ 2بنوةسرائيل. د.حممد بيومي مهران. )ينظر:   (1)
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ـــْم هـــى ه  اأَلْرضَ وياآلني ليشهههوع بعهههد أن شهههاا وتقهههدمت بههه  األيهههام: " هههبياِش  اْقس  هههعيِة األيسر ههها لِلتاسر ُملرا 
هههِف ِسههه هههىويِنصر َبارََكــــه  وجهههاء يف السههههفر يف قسهههأ هالهههب بههه  يفنهههة: " ،(7: 19" )يهههش«برِج مينيسَّ فـَ

اَيش وع ، َوَأْعَطى  بهرُروني ِلاياليبي برِ  يهيُفنَّةي ُملرا   .(19: 12" )يشحي
لاههأر بيههِك »* ويهيلَّههأي الههرَّب  ييُشههوعي قيههاِئال : " جههاء يف السههفر: ،مــدن الملجــأســابعال: تعييًــه ل  هي

عيُلوا ألينهرُفِسُاأر ُمُدني الرميلرجيإِ  ريائِيلي قياِئال : اجر  (.4-1: 49)يش" ِةسر

 : اختالط مفهوم النبوة - ٩1

لدى اليهود اختالش يف املفهوم والوظائف بني النيب واريه م  القادة ورجال الدي  م  ههنة 
والنبههوة ةحههدى حمههاوالت حههل يقههول عبههدالوهاب املسههريي:  ،وعههر افني وحاخامههات ور سههاء أسههباش
ة هههو واحلههل الههوثك للقضههي ،انتقههال رسههالة اخلههالا ة  املخلههو مشههالة احللههول اإللههي، أي هيفيههة 
ا الههنمج، فهههي عبههادة وثنيههة وتنتمههي العبههادة اليسههرائيلية ة  هههذ ،حلههول اإللهه  يف الشههعب واألرض

دامى، لاه  مفهومهها ههان خمتلطها  ة  ويبهدو أن النبهوة لعبهت دورا  هبهريا  بهني الع انيهني القه ،حلولية
 .(1)هانت شخصية النيب رتلج بشخصية الااه  والعرَّاف

وراأ أن احلاخامات نادوا بأن رويل النبوة انتهت بالنيب زهريا، وهو مفهوم يشب  أيضا : قال و 
مفهوم خهامت املرسهلني يف اإلسهالم، ةال أن  بيعهة اليهوديهة هيهيهب جيولهوجي تراهمهي بعثهت مهرة 

ومههع  ،ضههفاء  ههابع حلههويل عليههها مهه  الههداخلخههرى الطبقههة احللوليههة فههتأ  ويههل تقاليههد النبههوة وةأ
ظههههور مفههههوم الشهههريعة الشهههفوية الهههيت  هههب  الشهههريعة املاتوبهههة عهههاد احللهههول بصهههورة قويهههة وأحهههبح 

 احلاخام حامل رسالة أهأ م  الرسالة املاتوبة.
قطهههة االتصهههال بهههني اخلهههالا اخامهههات نوبالفعهههل أحهههبح أعضهههاء ا مهههع الابهههري واحلامهههاء واحل

وبههدال  مهه  األنبيههاء الههذي  يبلغههون البشههر نصهها  ماتوبهها  وينههادون بطاعههة اإللهه ، ظهههرت  ،واملخلههو 
الشريعة الشفوية اليت تؤهد أن التفسري البشري )احلاخامي( لاالم اإلله  أهثهر أمهيهة وةلأامها ، ومه  

م  األنبياء. وورد يف الياث الشفوي أن الشعب  مثَّ ورد يف التلمود أن حاماء اليهود أعلى قدرا  
اليهودي سيصبح هل  شعبا  م  األنبياء، أي أن احللهول سيشهمل الشهعب هله  ويصهبح جهأءا  مه  

                                 
 (.91/ 4) عبدالوهاب املسريي.. د.موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  (1)

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
230 

اإللهه ، ويف هههذا عههودة للوثنيههة احللوليههة اليهوديههة قبههل ظهههور األنبيههاء. وهههذا املفهههوم أسههاس معظههأ 
 العصر احلديث.اآلراء الدينية اليهودية يف فارة النبوة يف 

والفار الصهيوين يدور يف ة هار احللوليهة بهدون ةله  ووحهدة الوجهود املاديهة، فهالنبوة تعبهري عه  
الرويل القومية اليهودية وليس لا مصدر ةلي، ولذا ميا  احلهديث عه  به  جوريهون وجبوتنسهاي 

 .(1)وهرتأل هأنبياء
، ف األنبيهاء عه  ا هانني واهريهأتلهكوقال اب  همونة يف مفهوم اختالش مفهوم النيب بغهريه: 

 .(4)بيقني األنبياء مبا يتلقون  يف اليقظة أو املنام
يف عدة مواضع اختالش دور ووظيفة وماانة يشوع النيب مهع الاهاه   وورد في سفر يشوع

وهههذلك مههع هالههب بهه   ،ومههع ر سههاء األسههباش ،وسههبج الوي ،ومههع فينهههاس بهه  ألعههازار ،ألعههازار
 يفنة.

يبـ ه مْ ويأيمَّا ِسبرُج اليِوي فهيليأر يُهعرِطِ  ُموسيى نيِصيب ا. "جاء يف السفر:    الر ألم ا له  ا ْسَرائ يَل ه َو َنص 
 وهذه ماانة عالية يُفيض أن تاون للنيب وليست لغريه. ،(99: 19)يش" هيميا هيلَّميُهأر 

ى يهد ألعههازار الاههاه  وجهاء يف السههفر ههذلك: أن متليههك األرض وتقسههيمها بالقرعهة هههان علهه
ههريائِيلي يف أيررِض  قههال: " ،ويشههوع بهه  نههون ور سههاء آبههاء األسههباش هها بهينُههو ِةسر تهيليايهي فيهههِذِه ِهههيي الَّههيِت امر

نهرعياني، الَّيِت   "َمل َكه ْم ا ي اَها أَل َعازَار  اْلَكاه ن  َوَيش وع  ْبن  ن وَن َور َؤَساء  آبَاء  َأْسَباط  َبً ـي ا ْسـَرائ يلَ هي
َقَسَمَها أَل َعازَار  اْلَكاه ن  َوَيش وع  هِذِه ِهيي األينرِصبيُة الَّهيِت وجاء يف السفر هذلك: " ،(1: 12)يش

 ،(21: 11)يههش "بِالرُقررعيههِة يف ِشههيُلوهي أيميههامي الههرَّبا  بْــن  نـ ـوَن َور َؤَســاء  آبَــاء  َأْســَباط  َبً ــي ا ْســَرائ يلَ 
 رتلج وظائفهأ.ويُقدم اسأ ألعازار على يشوع و 

ويتقدم هالهب به  يفنهة ويهذهر ماانته  وبطولته  وثباته  مهع موسهى وقسهم  مه  األرض فيأخهذ 
اليههُب برههُ  يهيُفنَّههةي جههاء يف السههفر: " ،حهه ون ههاِل. ويقيههالي ليههُ  هي ِلرجي فهيتهيقيههدَّمي بهينُههو يهيُهههو يا ِة ي ييُشههوعي يف اجلر
ههاليمي الَّهه»الرقينِههأاي :  ههى ريُجههلي اهلِل ِمهه ر أينرههتي تهيعرليههُأ الراي لَّههأي بِههِ  الههرَّب  ُموسي َهت ــ َ ِذي هي ــْن ج  َهت ــي َوم  يف  ج 
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 (.1: 12)يش "قياديِ  بهيررنِيعي 
ِة األيررِض قال: " ،مث يقوم بك ةسرائيل بتهديد نصيب يشوع يف األرض مي ويليمَّا انهرتهيهيورا ِم ر ِقسر

ً و ا ْسَرائ يَل حيسيبي ُرُوِمهيا،  يبلاَأْعَطى بـَ  (.21: 11)يش" يف ويسيِطِهأر  َيش وَع ْبَن ن وَن َنص 
ويههههذهر السههههفر أن الالويههههني عنههههدما أرادوا أن يطلبههههوا نصههههيبا  لههههأ يف األرض تقههههدموا أللعههههازار 

ههاُء جهاء يف السههفر: " ،ويشهوع ور سههاء آبههاء األسهباش مههع تقههدب اسهأ ألعههازار هههذلك مُثَّ تهيقيههدَّمي ُر يسي
 َلى أَل َعازَاَر اْلَكاه ن  َوا َلى َيش وَع ْبَن ن وَن َوا َلى ر َؤَسـاء  آبَـاء  َأْسـَباط  َبً ـي ا ْسـَرائ يلَ ا  آبياِء الالَِّوياهنيي 

نهرعيههاني قيههائِِلنيي: *  ههى أينر نُهعرطيههى ُمههُدن ا »ويهيلَُّمههوُهأر يف ِشههيُلوهي يف أيررِض هي قيههدر أيميههري الههرَّب  عيليههى ييههِد ُموسي
ههارِ لِلسَّهايِ  ميهه اِئِمنيهاعي ميسي ا لِبهيهي ــيب ه مْ *  «ِحهي ــْن َنص  ً ــو ا ْســَرائ يَل الال و يِّــيَن م  ، حيسيههبي قهيههورِل فَــَأْعَطى بـَ

ههارِحهيا ، هههِذِه الرُمههُدني ميههعي ميسي فههأي  دور يشههوع هنههيب وهيههف يُفههر  بينهه   (.9-1: 41" )يههشالههرَّبا
 وبني الااه  والعر اف ورئيس السبج يف املفهوم والعمل.

تقههدم  أمههام ألعههازار  ،مينيسَّههىحههافر بهه  جلعههاد بهه  مههاهري بهه   بنههات حههلفهاد بهه ويف خهه  
ويأيمَّهها جههاء يف السههفر يف خهه ه : " ،الاههاه  وأمههام يشههوع بهه  نههون وأمههام الر سههاء و لههال نصههيبه 

ههافهيري برههِ  ِجلرعيههادي برههِ  ميههاِهريي برههِ  مينيسَّههى فهيليههأر ييُاهه ر ليههُ  بهينُههوني بيههلر  اُد برههُ  حي . ويهههِذِه أيمسريههاُء حيههُلفرهي بهينيههات 
ُة ويتِررحيُة.  ليُة ويِملراي تَـَقد ْمَن َأَماَم أَل َعازَاَر اْلَكاه ن  َوَأَماَم َيش وَع ْبن  نـ وَن * بهينياتِِ : حميرليُة وينُوعيُة ويُحجر فـَ

(. ويف قصههة بنههاء بنههو رأوبههني وبنههو جههاد ونصههف سههبج منسههى 2-9: 17)يههش" َوَأَمــاَم الرمَؤَســاء  
يهذهر السهفر أن  ،بح بعد رجوعهأ لقسمهأ شهر   هر األردن واضهب بقيهة األسهباش مهنهأللمذ

سهههبج ههههل الهههذي قهههام بالفصهههل يف القضهههية ههههو فينههههاس بههه  ألعهههازار الاهههاه  وعشهههرة ر سهههاء مههه   
هههى ِة ي أيررِض قهههال: " ،رجهههل هههِف ِسهههبرِج مينيسَّ هههادي ويِنصر ي ويبيهههِك جي هههريائِيلي ِة ي بيهههِك ريأُوبهيهههنير هههلي بهينُهههو ِةسر فيأيررسي

ا ِم ر ُهلا بهييرِت أيب  ِمه ر َوَعْشَرَة ر َؤَساَء َمَعه  *  ف يًََ:اَس ْبَن أَل َعازَاَر اْلَكاه نَ ِجلرعيادي،  ، ريئِيس ا وياِحد 
ه هبياِش ِةسر يِع أيسر هريائِيلي ريائِيلي، ُههل  وياِحهد  ريئِهيُس بهييرهِت آبيهامجِي  ،(12-19: 44)يهش "ِئِهأر يف أُلُهوِف ِةسر

 حيهههث هانهههت ،ومفصهههليةول يهههأت  ههههر ليشهههوع يف الفصهههل يف ههههذه القضهههية والهههيت  تعتههه  هامهههة 
 بينهأ.وتوقع احلرب  ،ستفر  مجاعة ةسرائيل

مث  ،عليههه  السهههالم وماهههان دفنههه ويف  ايهههة السهههفر: يهههأف احلهههديث عههه  مهههوت يشهههوع بههه  نهههون 
مث يههأف  هههر مههوت ألعههازار بهه  هههارون الاههاه  وماههان  ،ماههان دفهه  عظههام يوسههف عليهه  السههالم

ههاليِم أينَّههُ  جههاء يف السههفر: " ،دفنهه  ا الراي ههاني بهيعرههدي هههذي ــد  الــر ألِّ هي ــن  ن ــون  َعْب ــوع  ْب ــاَت َيش  ابرهه ي ِمئيههة   َم
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ههِر ِسههِننيي.  فهيُنوُه يف * ويعيشر ههاعيشي فيههدي بيههِل جي ههرياِبي مِشيههايلَّ جي بيههِل أيفهر ههارييلي الَّههيِت يف جي " ُرُههِأ ُملرِاههِ ، يف مترنيههةي سي
ها يف مث قهال: " ،(99-41: 42)يش هري ديفهيُنوهي هريائِيلي ِمه ر ِمصر ا بهينُهو ِةسر هعيديهي ويِعظيهاُم يُوُسهفي الَّهيِت أيحر

تهيرياهيا  ِل الَّيِت اشر يهيعرُقوُب ِم ر بيِك أيُوري أيرب شيِايأي مبِئيِة قيِسهيطية ، فيصيهاريتر لِبيهِك شيِايأي، يف ِقطرعيِة احلريقر
فهيُنوُه يف ِجبهرعيِة ِفينرهياسي ابرِنِ  الَّيِت أُعرِطيي 99يُوُسفي ُملرا ا.  بيِل ويمياتي أيلِعيازياُر برُ  هياُروني فيدي تر ليُ  يف جي

 (.99-94: 42" )يشأيفهررياِبي 
تدل على اختالش مفهوم وماانة ودور النهيب مهع اهريه مه  الاهنهة والعهرافني وهذه النصوص 

 والر ساء واريهأ م  أحهاب املاانة.
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ابع
َّ
 املبحث الر

 عند اليهود بالقضاء والقدراإلميان 

يهههود والههيت تغهه  هبهها هتههبهأ املقدسههة االعههياض علههى القضههاء مهه  األمههور الظههاهرة يف عقيههدة 
والقهههدر، وسهههوء األدب مهههع الهههرب تعههها ، واجلهههرأة علهههى وحهههف  مبههها ال يليههها، فقهههد قهههالوا ةن يهههد اهلل 
مغلولة، وقالوا ةن اهلل فقري وأه  أانيهاء، وقهالوا عأيهر ابه  اهلل، واهري  لهك  ها ُعرفهوا به ، فههأ قهوم 

أمهام  ثيابه تمأيها ة علهى  لهك، وقهد زعمهوا زورا  وهبتانها  أن يشهوع قهام بهبت، ويف هذا السهفر أمثله
، اعياضا  على قتل عدد م  رجهال بهك ةسهرائيل وههأميتهأ يف عهاي، قبهل فتههها األخهري، التابوت

ُِقهوُهأر ِمه ر أيميهجاء يف السفر: " ُل عيايي أيرهوي ِسهتَّة  ويثياليثِهنيي ريُجهال ، ويحلي ُهأر أيهر اِم الربيهاِب ِة ي فيضيريبي ِمنهر
ههاِء.  ِر. فيههذيابي قهيلرههُب الشَّههعرِب ويحيههاري ِمثرههلي الرمي ههدي ههبيارِبي ويضيههريبُوُهأر يف الرُمنرهي ــوع  * شي ثِييابيههُ   َفَمــو َق َيش 

ههريائِيلي،  َوَســَق َ  ههاِء، ُهههوي ويُشههُيوُا ِةسر ِهههِ  ِة ي األيررِض أيميههامي تيههابُوِت الههرَّبا ِة ي الرميسي َوَوَضــع وا عيليههى ويجر
ــه مْ  ــى ر ؤ وس  ــر ألم »ويقيههالي ييُشههوُع: * . تـ َرابلــا َعَل ــا َســيِّد  ال ا الشَّههعربي األُررُدنَّ  آه  َي هها يا عيبهَّههررتي هههذي ِلمي

نَّا يف عيه رِ األُرردُ  نيا ويسيهاي فهيعينيا ِة ي ييِد األيُمهورِيانيي لِيُِبيهُدونيا؟ لييرتهينيها اررتيضيهيهر هأيُلكي ييها * نا. تهيعرِبري ا ِلايير تيدر أيسر
ائِههِ ؟  ههريائِيُل قهيفيههاُه أيميههامي أيعردي ههوَّلي ِةسر ههياُد: ميهها يا أيقُههوُل بهيعرههديميا حي يههُع ُسههاَّاِن * سي عيههانِي وني ويمجِي نهر ههميُع الراي فهيييسر

ِرُضههوني امسرينيهها ِمهه ي األيررِض.  ــاأليررِض ويتُِيطُههوني بِنيهها وييهيقر ؟َوَمــاَ ا َتْصــًَع  الْســم َ  اْلَع   : 7)يههش  "«يم 
سههبهانك هههذا هبتههان عظههيأ، فهاشهها أن يقههوم هبههذا الفعههل نههيب احههطفاه اهلل وأنههأل ةليهه   (.2-1

وحيه . وهيهف يهدعون  لهك مه  نهيب رأى آيهات اهلل ومعجأاته  منهذ أن ههان يف مصهر، وكتهاره اهلل 
-مههع هالههب بهه  يفنههة مهه  بههني هههل الشههعب ليههدخلوا األرض املقدسههة، مث جيههري الههرب علههى يديهه  

معجأة عبور  ر األردن، مث معجأة فتح أرتا وسقوش أسوارها، وبعد  لك هل   -حسب زعمهأ
 ههرد مقتههل سههتة وثالثههني رجههال  واناسههار  ليعههة اجلههيش، يقههوم هبههذا الفعههل املشههني ويعههيض علههى 
قضههاء الههرب وقههدره، وكا ههب الههرب باههل سههوء أدب، هههذا تنههاقض وهههذب ادعههاه هاتههب السههفر. 

فر نسههبة هههل عمههل مشههني يقههوم به  يشههوع ومهه  معهه  مهه  جههرائأ وتههدمري وةبههادات وقهد هثُههر يف السهه
 نسبتها للرب وأ ا هانت بأمره، وهذا م  سوء أدهبأ مع اهلل.

وال عجب أن يصف اليهود نبيوا م  أنبيائهأ مبثل هذا القنهوش واجلهأع، فقهد زعمهوا أنَّ املهو  
، ففهي معتقهد اليههود أن -ك علهوا  هبهريا  اهلل عه   له تعها - وتهأن يباهي ويلطهأ وجهه  جل وعهال

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
235 

ويرتايل، واثنيت عشرة ساعِة  ار ، ويقسامها  ة  اثنيت عشرة ساعِة ليل ينام فيها الرب يقسأ اليوم 
: يف الههثالث سههاعات األو  يههدرس التههوراة مههع أحبههار اليهههود، ويف الههثالث الثانيههة تاههأ هالتههايل

، ويف الرابعههههة يلعههههب مههههع احلههههوت ملههههك ويف الههههثالث الثالثههههة يطعههههأ العههههال العههههال ويههههدبر شههههؤون ،
 .األمسا 
فيجعهل  ،بي الياهلرا ُخهبعد أن  ال نامل بعد أن ُشر د أبنا ه اليهود م  فلسطني و ولان  اريَّ  

الثالث ساعات األخرية م  النهار ليباي على تشهريد أبنائه  اليههود، فيصهرا ويهأأر قهائال : تبها  يل 
وتسهههقج ههههل يههههوم منههه  دمعتههههان يف  ،حهههر حُت خبهههراب بيههههيت وةحهههرا  هيالهههي و ههههب أوالديألين 

البهههر، فُيسههمع دويهمهها مهه  بههدء العههال ة  منتهههاه، وتضههطرب امليههاه وتر ههف األرض يف أالههب 
 األحيان فتهصل الأالزل.

 وحينما يسمع الرب أبناءه اليهود ميجدون  راأ هل ما فعل هبأ، يباي ويقول بعد أن يلطأ
وويههل لهألب الههذي ميجهده أبنهها ه مهع عههدم  ،وجهه :  هوىب ملهه  ميجهده النههاس وههو مسههتها لهذلك
تعها  اهلل جهل وعهال وتقهدس عه  ههذا . (1)استهقاق  لذلك، ألن  قضى عليهأ بالتشريد والشهقاء

 .والبهتان العظيأ الافر
ههاني يف األيررِض، أينَّههُ  عيِمههلي اإلِ  َفَ:ــو َن الــر ألم : "السههادسجههاء يف سههفر التاههوي  اإلحهههايل  نرسي

: * ويتيأيسَّههفي يف قهيلربِههِ .  ههاني ميههعي »فهيقيههالي الههرَّب  تُههُ ، اإِلنرسي ههاني الَّههِذي خيليقر ههِ  األيررِض اإِلنرسي ُههو عيهه ر ويجر أيحمر
اِئأي ويديبَّابيات  وي ُُيوِر السَّمياِء، أليينا   .(4)(7-1: 1)تك" «أيينا عيِملرتُهُهأر  َحو ْنا  بهيهي

املعتقههههد راههههأ قبههههه  فإنهههه  يههههدل هههههذلك علههههى أن اهلل ل تههههج علمهههه  باملخلوقههههات قبههههل وهههههذا 
  .(9)وجودها ويؤدي ة  القول بالبداءة على اهلل، تعا  اهلل عما يقولون علوا  هبريا  

تبههدل املواقههف، يقضههي اهلل تعهها  أمههرا  ومهه  مث يعههدل عنهه  ة ا بههدا لهه  شههيء اعتقههادهأ هههذا بو 

                                 
هدايهة احليهارى البه  القهيأ  :وينظهر .47د.حممد علهي البهار.ص .اهلل جل جالل  واألنبياء يف التوراة والعهد القدب  (1)

 .191-191. واليهودية والنصرانية لسعود اخللف ص492ص

 .91د.حممد علي البار.ص .اهلل جل جالل  واألنبياء يف التوراة والعهد القدب  (2)

 .99ص .عبدالقادر ب  شيبة احلمد .اهب املعاحرةاألديان والفر  واملذ  (3)
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وهههو قههائأ يف دنيهها  وهههو حمههال يف حهها اهلل تعهها ، اء((دي ))البيهه باسههأ: رف عقههديا  ُعهه يوجههب هههو مهها
مهه   لههك  النصههوص الههيت ينسههبون فيههها البههداء هلل تعهها ، هتههاب العهههد القههدب مهه   رُ اثِههويُ  البشههر،

 اقيفهت أيههديهأ فرجهاه موسههى أن يسههاحمهأ، زعمههأ أن الههرب اضهب علههى قهوم موسههى بفعهل مهها
فهيتيضيرَّعي ُموسيى " يلي: قد جاء يف نصهأ ما سأل، ملوسى مافاان  وأن يعدل ع  اضب  عليهأ،

 : هري »أيميامي الرَّبا ِةلِِ ، ويقيالي تيهُ  ِمه ر أيررِض ِمصر ريجر ِلميا يا ييا ريب  تيرميى ايضيُبكي عيليى شيهعرِبكي الَّهِذي أيخر
ة ؟  ِبيهاِل، ِلميا يا يهيتيايلَُّأ الرِمصررِي  * ِبُقوَّة  عيِظيمية  ويييد  شيِديدي هتُهليُهأر يف اجلر ريجيُهأر خِبُبرهث  لِيهيقر : أيخر وني قيائِِلنيي
ِ  األيررِض؟ ِنيهيُهأر عي ر ويجر عْ  وييُهفر ، ا ْرج  .  َوانْـَدمْ  عي ر ُأُوا ايضيِبكي اُ رُههرر ِةبهرهرياِهيأي * عيليهى الشَّهرا ِبشيهعرِبكي

ريائِيلي عيِبيدي ي الَِّذي ي حيليفرتي  اِء، ويِةسرهيا ي ويِةسر ُنُجوِم السَّهمي ليُاأر هي ثهاُر نيسر : ُأهي ُأر ُأر بِنهيفرِسكي ويقُهلرتي لي لي
ِلُاونهيهيا ِة ي األيبيهدِ  ا فهيييمر ُت عينهرهي ليُاأر ُهلَّ هِذِه األيررِض الَّيِت تيايلَّمر ًَد َم الر ألم * «. ويأُعرِطي نيسر عيليهى  فـَ

عيُلُ  ِبشيعر  الشَّرا الَِّذي قيالي   (.12-11: 94)خر "ِب ِ ِةنَُّ  يهيفر
وعهه  العقيههدة  ةن هههذا الههن  تههوي فسههادا  عقههديا  يبعههد باملعتقههدي  بهه  عهه  جههادة الصههواب،

 وحاشها هلل تعها ، وينسهب اإلسهاءة هلل تعها ، فهو ينسب البداء هلل تعها  وههذا حمهال، السليمة،
بههاألدب  لاهه  معتقههدهأ الفاسههد جعلهههأ يستسهههلون اسههتخدام مثههل هههذه العبههارات اههري مبههالني

ولهههيس هبهههذه  هوبتهههوقري  هلل تعههها ،اوأن ياهههون اخلطهههاب بهههإجالل  املطلهههوب مههه  العبهههد  هههاه خالقههه ،
ويامهههل الهههن  يف العههههد القهههدب يف مسهههار الفسهههاد العقهههدي عنهههد ههههؤالء القهههوم حيهههث  ،الطريقهههة

 ،واألسههفالنههدم و  احلههأن أمههرا  آخههر هههو ينسههبون  للبشههر فيضههيفون ة  البههداء، ينسههبون هلل تعهها  مهها
 .(1)(7-1: 1هما سبا  هره يف )تك

 
 

                                 
 .29-91ص .أ.د.أسعد السهمراين .اليهودية عقيدة وشريعةينظر:   (1)
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الثالفصل 
َّ
 الث

 أثر العقيدة اليهودية يف سفر يشوع على أخالق يهود
 وفيه مبحثان :

 املبحـــــــــــــث اأَلوَّل  :
 

ــاب      ــت يف الكت ــا ثب ــاء وم ــنهج األنبي ــا مل ــفر موافًق ــاء يف السم ــا ج م
 . والسُّنَّة

ــاني : ــث الثَّــــ  املبحــــ
 

 . سَّليباألثر ال
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 األول املبحث
ة
َّ
ن
ُّ
ا ملنهج األنبياء وثبت بالكتاب والس

ً
فر موافق

ِّ
 ما جاء يف الس

بل يعت  اليههود  ،ال شك أن ألسفار العهد القدب أثرا  هبريا  على أخال  اليهود سلبا  وةجيابا  
مههه  أشهههد املتمسهههاني بالتعهههاليأ الهههواردة يف هتهههبهأ سهههواء يف التهههوراة وأسهههفار العههههد القهههدب أو يف 

وم  خالل هذه النصهوص تاهون يف الغالهب منطلقهاهأ ونظهرهأ  ،التلمود والذي يعت  شرحا  لا
بعد أسفار  السفر السادس ،وم  النصوص املقدسة عندهأ سفر يشوع ،لغريهأ وتعاملهأ معهأ

وهسههائر األسههفار  ،ويلههها  ائفههة مهه  فهر  اليهههود سههفر يشههوع بههالتوراة -التههوراة–موسهى اخلمسههة 
وسأسههتعرض هنهها  أثههر نصههوص سههفر  ،املقدسههة تههأثرت أخههال  اليهههود بسههفر يشههوع سههلبا  وةجيابهها  

 يشوع على أخال  اليهود. 
 ،السهلب واإلجيهابهان لسفر يشوع أثر على عقيهدة اليههود انعاسهت علهى أخالقههأ بفقد  

ألن موضوع السفر يرتاهأ علهى احهتالل أرض  ،ولا  األثر السليب أهثر باثري م  األثر اإلجيارب
وهههو املنطلهها لليهههود بعههد سههنوات هبههت  ويلههة قضههوها مهها بههني  ،امليعههاد وقتههال أحهههاب األرض

ة يف مث هههروب ة  حهههراء قضههوا فيههها سههنوات  ويلهه ،عبوديههة وة الل يف مصههر علههى يههد الفراعنههة
ولان  ل  ،فيعت  السفر هو الذي تدد معال مرحلة التماني لليهود ،التي  جاوزت األربعة عقود

 اليت جاءت موافقة ملنهل األنبياء وثبتت بالاتاب والس نَّة .كل م  بعض اآلثار اإلجيابية 

 :هذه اآلثار ومن 
سهبقت اإلشهارة ة  أن اليههود ارتهدوا  بمسألة التوحيد للرأل وتع يم جًابه: االهتمام -1

وههههههأ قهههههوم تعلقهههههت قلهههههوهبأ باحملسوسهههههات  ،يف تهههههاركهأ مهههههرات عديهههههدة يف مبههههههث اإلميهههههان بهههههاهلل
ومههه   لهههك عبهههادهأ للعجهههل وموسهههى وههههارون  ،وامللموسهههات ويضهههعف عنهههدهأ اإلميهههان بالغيهههب

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )عليهما السالم بني ظهرانيهأ قال تعها : 

ى ائ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

(   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

وهههذلك  لههبهأ مهه  موسههى أن جيعههل لههأ آلههة عنههدما مههروا بقههوم يعبههدون األحههنام  ،[19]البقههرة:
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وهان  لك بعد أن رأوا اآليات العظيمات واملعجهأات اجللهيالت الهيت أجراهها اهلل جهل وعهال علهى 
قهال  ،ة الل فرعهون وقومه  لهأوبعد أن أنقذهأ م  العبودية للبشر وم   ،يد موسى علي  السالم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )تعهههههههههههههههههههههههههههههههههههها : 

 .[191]األعراف:(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
ونبهذ ههل مهها يعبهد مهه  دون  ،ويف سهفر يشهوع جههاءت وحهايا يشهوع متاههررة بهاألمر بالتوحيههد

ههُعوِب، أُولئِههكي الربيههاِقنيي الههرب. جههاء يف وحههايا لبههك ةسههرائيل قولهه : " ُخُلوا ِة ي هههُؤاليِء الش  ههّتَّ الي تيههدر حي
ويلِاههِ  *  َوالَ تَــْىك ر وا اْســَم آل َهــت ه ْم، َوالَ َتْ:ل ف ــوا ب َهــا، َوالَ تـَْعب ــد وَها، َوالَ َتْســج د وا َلَهــاميعيُاههأر، 

ا الريهي  ا فهيعيلرُتأر ِة ي هذي  (. 1-7: 49" )يشورمِ الرصيُقوا بِالرَّبا ِةِلُاأر هيمي
ههدي الههرَّبا ِةِلُاههُأ الَّههِذي أيميههريُهأر بِههِ  ويتيِسههريُوني وجههاء فيههها هههذلك: " هها تهيتهيعيههدَّورني عيهر َوتـَْعب ــد وَن ِحينيمي

هرِيع ا عيهِ  األيررِض الصَّهاحلِي  آل َهةل أ ْخَرى َوَتْسج د وَن َلَها، َيْ:َمى َغَضب  الر ألِّ َعَلْيك مْ  ِة فهيتيِبيهُدوني سي
  (.11: 49" )يشالَّيِت أيعرطياُهأر 

 ،مث  ُهههر يف السههفر آخههر وحههايا يشههوع لبههك ةسههرائيل بالتوحيههد وتههذهريهأ بههنعأ الههرب علههيهأ
واختيههههار الشههههعب  ،أو الشههههر  ومعهههه  الههههال  والضههههالل ،وريههههريه لههههأ بههههني التوحيههههد وفيهههه  النجههههايل

ههال ويأيميانيههة ،  َواْعب ــد وه   َفــاهَن اْخَشــْوا الــر أل  مث أخههذ العهههد علههيهأ قههال: " ،للتوحيههد َواْنو ع ــوا ِبايمي
. يف عِ  اهل َهَة ال ى يَن َعَبَده ْم آبَاؤ ك مْ  ، وياعرُبُدوا الرَّبَّ ِر وييف ِمصرري هاءي يف أيعريُهِنُاأر أينر *  رِ النهَّهر ويِةنر سي

هاني اآلِليهةي الَّهِذي ي عيبيهديُهأر آبيها ُهُ  تياُروا ألينهرُفِسُاُأ الريهيورمي ميه ر تهيعربُهُدوني: ِةنر هي ، فياخر ُأ الَّهِذي ي تهيعرُبُدوا الرَّبَّ
ههاهِ  ههاني آِليههةي األيُمههورِيانيي الَّههِذي ي أينهرههُتأر سي ههِر، ويِةنر هي ًَـْعب ــد  ُنوني يف أيررِضههِهأر. ويأيمَّهها أينيهها ويبهييرههيِت يف عيهه رِ النهَّهر فـَ

َـْعب َد آل َهةل أ ْخـَرىحياشيا لينيا أينر »فيأيجيابي الشَّعرُب ويقياُلوا: * «.الر أل   ر َك الر أل  لً  الـر أل  ألينَّ * ، نـَتـْ
نيا ويآبياءينيا ِم ر أيررِض ِمصرري ِم ر بهي  ا لَهًَا يرِت الرُعُبوِديَِّة، ويالَِّذي عيِملي أيميهامي أيعريُِننيها تِلرهكي ُهوي الَِّذي أيحرعيدي

هههُعوِب الَّههه يهههِع الش  ههها وييف مجِي هههةي، ويحيِفظينيههها يف ُههههلا الطَّرِيهههِا الَّهههيِت ِسهههررنيا ِفيهي ِذي ي عيبهيررنيههها يف اآلييهههاِت الرعيِظيمي
ههِطِهأر  هههعُ *  ويسي يههعي الش  ُ  أييرض ههها وي يههريدي الهههرَّب  ِمهه ر أيمياِمنيههها مجِي . فهيههنيهر هههاِهِننيي األيررضي وِب، وياأليُمههورِيانيي السَّ

هههعرِب: * «. ألينَّهههُ  ُهههوي ِةلُنيههها نـَْعبـ ـد  الـــر أل   ههِدُروني أينر تهيعربُهههُدوا الههرَّبَّ ألينَّهههُ  ةِلههه   »فهيقيههالي ييُشهههوُع لِلشَّ الي تهيقر
. الي يهيغر  ــةل ويِة يا *  اييههاُهأر ِفههُر ُ نُههوبيُاأر ويخيطي قُههد وس  ويةِلهه   اييُههور  ُهههوي ــْدت ْم آل َهــةل َغر يَب ــرَْكت م  الــر أل  َوَعَب  تـَ

ِنيُاأر بهي  سي ي ةِليهيرُاأر يهيررجُع فهيُيِسيُء ةِلييرُاأر وييُهفر اَل. بَـل  الـر أل  » فهيقيهالي الشَّهعرُب لِييُشهوعي:*  «عردي أينر أيحر
ـك م  الـر أل  عيليى أينهرُفِسُاأر أينَُّاهأر قيهِد أينهرُتأر ُشُهود  »فهيقيالي ييُشوُع لِلشَّعرِب: *  «نـَْعب د   اْختَــْرت ْم ألَنـْف س 

َوَأم يلـ وا  فَـاهَن اْنو ع ـوا اهل َهـَة اْلَمر يبَـَة ال ت ـي ف ـي َوَسـط ك مْ »*  «أيرهُ  ُشهُهود  »فهيقيهاُلوا: «. ل تَـْعب د وه  
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ههههريائِيلي  قـ ل ــــوَبك ْم ا لَــــى الــــر ألِّ  ههههعر * «. ةِلهههِ  ِةسر ويِلصيههههورتِِ   الــــر أل  ا لَهًَــــا نـَْعب ــــد  »ُب لِييُشههههوعي: فهيقيههههالي الشَّ
ميعُ   (. وهان لذه الوحايا أثرها يف التمسك بالتوحيد.42-12: 42" )يش«نيسر
ففههي السههفر مههوا     ،وأن وعههده منجههأ ولههو بعههد حههني تقويــة ا يمــان بــاهلل والثقــة بــه: -2

 ،هانهههت بوعهههد قهههدب لآلبهههاء بهههأن ميتلاوهههها  ،هثهههرية يهههأف التهههذهري فيهههها بهههأن األرض الهههيت امتلاوهههها
 وما مر ب  بنو ةسرائيل م  سنوات بالء وعبودية وتي . ،بالراأ  ا هانوا في  م  ضعف

ا الشَّههعرِب ِة ي  فيهاآلني قُههأُ جهاء يف السهفر قهول الهرب ليشهوع: " ا األُررُدنَّ أينرهتي ويُههل  ههذي اعربُههرر ههذي
ريائِيلي  ه مْ ال ت ي أَنَا م ْعط يَها لَ األيررِض   (.4: 1" )يشأيير لِبيِك ِةسر

ا الشَّههعرِب وقههال لهه  هههذلك: " ِسههُأ ِلههذي ، ألينَّههكي أينرههتي تهيقر ههجَّعر ههدَّدر ويتيشي ــا  تيشي اأَلْرَض ال ت ــي َحَلْف
سهيأف اإلشهارة ةليهها  ،وتاررت نصهوص هثهرية يف ههذا املعهىن ،(1: 1" )يشهبَائ ه ْم َأْن أ ْعط يَـه مْ 

 .(1)ةن شاء اهلل
 ،على لسان أي نيب ،ووعيده وهان لذا أثر ةجيارب لدى العقالء منهأ يف التصديا بوعد اهلل

وتصههديا مهها جههاء عهه   ،  بالوعيههد آخههر الأمههان بنصههر اإلسههالم واملسههلمنيو ههد مههنهأ مهه  يصههد  
ال تقههوم السههاعة حهههّت )اهلل حههلى اهلل عليهه  وسههلأ مهه  حهههديث أرب هريههرة رضههي اهلل عنهه :  رسههول
فيقههول  ،املسههلمون اليهههود فيقههتلهأ املسههلمون حههّت كتبههمل اليهههود مهه  وراء احلجههر والشههجريقاتههل 

فإنهه  مهه   (4)احلجههر أو الشههجر: يهها مسههلأ يهها عبههداهلل هههذا يهههودي خلفههي فتعههال فاقتلهه . ةال الغرقههد
                                 

 يف مبهث أرض امليعاد.  (1)
ُة    (2) )ارقد( الغيررقيُد شجر عظام وهو م  العضاه واحدت  ايررقيدية  وهبا مسي الرجل قال أيبو حنيفة ِة ا عظمت العيورسيجي

فهي الغرقدة وقال بعض الرواة الغيررقيُد م  نبات الُقفا والغيررقيُد هبار العوسل وب  مسي بيِقيُع الغيررقيِد ألين  هان في  ارقد 
هه  ي ضهاال  ناعمهها  وايررقيهدا ويف حهديث أيشههراش السهاعة ِةال الغيررقيههد فِإنه  مه  شههجر اليههود ويف روايههة ِةال وقهال الشهاعر أيِلفر

الغررقيدية هو ضرب م  شجر الِعضاه وشهجر الشَّهورِ  والغيررقيهدية واحدته  ومنه  قيهل ملقه ة أيههل املدينهة بقيهع الغرقهد ألينه   
ياُر ايِشيتيها  :رقد مقابر باملدينة ورمبا قيل ل  الغرقد قال زهريوبقيع الغ :قال اب  سيده .هان في  ارقد وقطع ِلميِ  الدا

لِهههِد؟ ُخر
هههِر املِسهههيِل امل ِي يف حيجي (. وقهههال يف قهههاموس الاتهههاب 942/ 9لسهههان العهههرب. البههه  منظهههور.) .بالغيررقيهههِد ههههالويحر

يش علههى القليههل مهه  الر وبههة. ألنهه  يعهه ،املقههدس: عوسههل: نبههات  و أشههوا  ينبههت عههادة يف األراضههي اجلافههة واحلههارة
. وقال يف السن  القهوب: العوسهل يف األحهل العه اين "أ هد" 127ويوجد يف فلسطني يف النقب ووادي األردن. ص

 (. 994/ 9واأل د يف العربية عيدان العوسل.)
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ويعتقهدون أ ها  مهيهأ  ،. واليههود ترحهون علهى زراعهة ههذه الشهجرة(1)رواه مسهلأ (شجر اليهود
 .(4)"ا ترد عنهأ هجمات املقاومة اإلسالمية "أاسيقولون ة َّ و  ،م  هجمات العدو

  ،واقع اليهود وتاركهأ يثبت أ أ بالعموم جبناء وكافون م  القتال الشجاعة والقوة: -3
هصههنيعهأ عنههدما  لههب مههنهأ موسههى عليهه  السههالم قتههال العمههاليا فاههان ردهههأ همهها أخهه  اهلل 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )تعها  عههنهأ: 

ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ىئ

هلل قهال تعها   وكشون النهاس أشهد مه  خشهيتهأ ،[42-44]املائدة:(   ٺ ٺ ٿ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )يف وحهههههههههههههههههههههههههههفهأ: 

ولعهههل مههه  أههههأ أسهههباب  لهههك حهههبهأ للهههدنيا وهراهيهههة املهههوت يقهههول تعههها   ،[19]احلشهههر:( ۀ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )عههههههههههههههههههههنهأ: 

                                 
ماان امليت، حهيح مسلأ، هتاب: الفنت، باب: ال تقوم الساعة حّت مير الرجل بق  الرجل، فيتمىن أن ياون   (1)

 . 7991م  البالء. برقأ: 

 :  ههت عنههوان م.4912سههبتم  2 بتههاريت يههوم اخلمههيس جههاء يف حهههيفة اليههوم السههابع علههى موقعههها اإللاههيوين  (2)
 ههههرت حههههيفة "يهههديعوت " بالصهههور.. تصهههديقا حلهههديث النهههب.. أشهههجار الغرقهههد  مهههى اليههههود مههه  حهههواريت اهههأة"

اإلسهرائيلية فوجئهت، اليهوم اخلمهيس، بعهدم تعهرض السهاك احلديديهة الواحهلة  أحرونوت" اإلسرائيلية، أن السهلطات
بههني مههدينّت أشههالون وأشههدود للصههواريت راههأ القصههف املتواحههل الههذى اسههتهدف املههدينتني خههالل حههرب تههل أبيههب 
األخههرية علههى قطههاع اههأة. وأضههافت الصهههيفة أن السههلطات اإلسههرائيلية اهتشههفت أن األشههجار الاثيفههة الههّت  ههرص 

سهرائيل علهى زراعتهها مه  نهوع "الغرقههد" متانهت مه  حهد هجمهات الصهواريت املقاومههة املنطلقهة مه  قطهاع اهأة علههى ة
الساك احلديدية اإلسرائيلية. وأهدت الصهيفة أن السلطات اإلسرائيلية تعتأم زراعة اآلالف مه  ههذه األشهجار، 

دن اإلسهرائيلية. يهذهر أن النهب حهلى اهلل عليه  لتمانها م  حد الصواريت الّت تطلقها الفصائل الفلسطينية على امله
وسههلأ قههال: "ال تقههوم السههاعة حههّت يقاتههل املسههلمون اليهههود فيقههتلهأ املسههلمون حههّت كتبههمل اليهههود مهه  وراء احلجههر 
والشهجر فيقهول احلجهر أو الشهجر يها مسهلأ يها عبهد اهلل ههذا يههودى خلفهى فتعهال فاقتله  ةال الغرقهد فإنه  مه  شههجر 

ة ضوئية لتقرير "يديعوت أحرونوت" أشهجار الغرقهد  مهى سهاك احلديهد اإلسهرائيلية ةسهرائيل  هرص اليهود". حور 
  على زراعة الغرقد ن مجيع أأائها أشجار الغرقد الّت تقاوم حواريت الفصائل الفلسطينية.
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(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

وتبهههون القتههال مههه  خلههف احلهههواجأ قهههال  ،ويهربهههون دائمهها  مههه  املواجهههة يف القتهههال ،[11]البقههرة:
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )تعا : 

 .(1)[12]احلشر:(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

وامتهههدايل الشههجاعة والشهههدة  ،ولاهه  جهههاء يف السههفر مههها يشههجع علهههى نقههيض اجلهههال واخلههوف
وتاهرر األمهر بهذلك  ،بل ويأمر هبها الهرب ،وأن الرب ياون مع م  يتهلى هبذه الصفات ،والقوة

ْد َوَتَشـج عْ هما جاء يف الن : "  ،يف بداية السفر يف اإلحهايل األول وقهال   ،(1: 1" )يهشَتَشـد 
اهههذلك: " ــد  ــْن م َتَشــدِّدلا، َوَتَشــج ْع ج  ــا َأَمْرت ــَ ؟ َتَشــد ْد وفيهه  أيضهها : " ،(7: 1" )يههشا ن َمــا ك  َأَم

                                 
جهدار  فلسهطينية احملتلهة" ت عنوان: "جهدار ةسهرائيلي يف األراضهي ال : جاء يف موقع املوسوعة احلرة "ويايبيديا"  (1)

الفصل العنصري )حسب الفلسهطينيني( أو احلهاجأ األمهك )حسهب اإلسهرائيليني( ههو عبهارة عه  جهدار  ويهل تبنيه  
  ملنع دخول ساان الضفة الغربية الفلسهطينيني ة  ةسهرائيل تقول ةنَّ و  اخلج األخضرقرب  الضفة الغربيةةسرائيل يف 

أو املسههتو نات اإلسههرائيلية القريبههة مهه  اخلههج األخضههر بينمهها يقههول الفلسههطينيون أنهه  حماولههة ةسههرائيلية إلعاقههة حيههاة 
الضهههفة الغربيهههة ة  ةسهههرائيل. يتشهههال ههههذا اجلهههدار مههه  سهههياجات و هههر   السهههاان الفلسهههطينيني أو ضهههأ أراض مههه 

مت نصب أسوار بدال م  السياجات. بدأ  القدسأو منطقة  املثلثدوريات، ويف املنا ا املأهولة باثافة مثل منطقة 
هههأ، وميههر مبسههار متعههرج   294بلههغ  ولهه   4991ويف  ايههة عههام  انتفاضههة األقصههىيف ظههل  4994بنههاء اجلههدار يف 

، يشههال معههازل، أي مدينههة أو جمموعههة قلقيليههةحيههث تههيج معظههأ أراضههي الضههفة الغربيههة، ويف أمههاه  معينههة، مثههل 
واملنظمات الفلسطينية بناء "جدار  السلطة الو نية الفلسطينيةبلدات حما ة م  هل أ رافها تقريبا باجلدار. تعارض 

( وخمططاتههه  قيهههد 4991الضهههأ والتوسهههع العنصهههري".وما زال مشهههروع بنهههاء اجلهههدار مشهههروعا قيهههد التنفيهههذ حهههّت اآلن )
فهههإن  هههول  4991ةبريهههل )نيسهههان(  99التعهههديل املسهههتمر، وبنهههاء علهههى اخلطهههة الهههيت أعلنتهههها احلاومهههة اإلسهههرائيلية يف 

  حيهث ةنَّههأ عند  اية البناء، وهذه اخلطة تعته  التعهديل مه  ضهم  سلسهلة مه  التعهديالت،   799اجلدار سيبلغ 
والهيت هانهت أساسها تعهديال  4992ف ايهر  49هأ واملعلنة بتاريت   179اخلار ة السابقة هان  ول مساره ومقارنة ب

هههأ حيههث أحههبح  ههول اجلههدار املخطههج   21علههى مسههار سههابا مقههييل للجههدار، وقههد زاد مهه  الطههول املقههييل مبقههدار 
وقهت الهراه  توقهف املشهروع . ويف الم4992يونيو حأيران  99هأ حسب املقييل يف   144هأ بعد أن هان   179

حّت نشر قرارات احملامة اإلسهرائيلية العليها بشهأن عهدد مه  االلتماسهات الهيت قهدم ةليه  سهاان فلسهطينيون وأعضهاء 
مجعيات ةسرائيلية خمتلفة مطالبني بتغيري مسار اجلدار يف بعض األماه  هي ال يشو   بيعة حياة الساان أو مينع 

 منهأ زراعة أراضيهأ.
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مث بعههههد هههههذه النصههههوص يههههروي السههههفر قصههههة  ،(1: 1)يههههش "َوَتَشــــج ْع  الَ تـَْرَهــــْب َوالَ تـَْرَتع ــــبْ 
وهأ ا ةشارة ة  أن الشجاعة والشهدة  ،االنتصارات املتتالية حّت امتلاوا األرض وقسموها بينهأ

والقصة مذهورة  ،يف التي  سنوات  ويلة ا  هما أن نقيضها هان سبب  ،والقوة سبب التماني لليهود
جهههاء  ،(91-1: 12و 99-1: 19( و)عهههدد1-1: 4و 21-11: 1بطولههها يف التهههوراة: )تهههث

قههال:  ،يف سههفر العههدد يف خهه  التيهه  بعههد رويههف اجلواسههيس للشههعب  هها رأوا يف األرض املقدسههة
لَـةَ " عيليهى ُموسيهى  َوتَـَىم رَ * . فـََرفـََعْا ك لم اْلَجَماَعة  َمْوتـََها َوَمَرَخْا، َوَبَكى الش ْعب  ت ْلـَ  الل يـْ

ُميا ُههل  اجلريمياعيهِة: يع  َبً ي ا ْسَرائ يلَ َجم  ويعيليى هياُروني  ، أيور لييرتهينيها »، ويقيالي لي هري نيها يف أيررِض ِمصر لييرتهينيها ُمتهر
ِر!  ا الرقيفر نيا يف هذي َـا الـر ألم * ُمتهر ـير  ن َسـاؤ نَا ؟ ل ًَْسـق َ  ب الس ـْيف  ِة ي ههِذِه األيررِض  َول َمـاَ ا أَتَـى بً  َتص 

؟ ً يَمــةل.َوَأْطَفال ًَــا غَ  ههري ههر ا لينيهها أينر نهيررجههعي ِة ي ِمصر يهر : * « أيليههيرسي خي هها نُِقههيُأ ري »فهيقيههالي بهيعرُضههُهأر لِههبهيعرض  ئِيس 
 (.2-1: 12" )عدد«َونـَْرجع  ا َلى م ْصرَ 

و لههك بههأن السههفر عل هها أمههر الفههاليل والنجههايل بالتمسههك  التمســ  بشــرع اهلل وأمــره: -4
 ِة َّيها ُهه ر ومه   لهك: " ،وجاء األمر بذلك يف السفر ماهررا  لتأهيهده ،بشريعة موسى اليت هي شرع اهلل

ا  الَّهيِت أيميهري ي هِبيها ُموسيهى عيبرهِدي.  ل َكْي تـََتَ:ف َ  ل ْلَعَمل  َحَسَب ك لِّ الش ر يَعة  ُمتيشيداد ا، ويتيشيجَّعر ِجهدو
ير  ِلحي حي ِين ا ويالي مِشياال  ِلايير تُهفر لر عينهرهيا ميي هيُب. الي متِي هرييلر * ُثميا تيذر ْفر  هى ه  الش ر يَعة  م ْن َفم  َ الي يهيبهر ، س 

. ألينَّهكي ِحينيئِهذ  تـََتَ:ف َ  ل ْلَعَمل  َحَسَب ك ـلِّ َمـا ه ـَو َمْكتـ وألد ف يـه  بيلر تهيلرهيُل ِفيِ  نهيهيار ا ويلييرال ، ِلايهير 
يًَئ ى  تـ ْفل :    .(1) لك  ا سبا احلديث عن  واري (.1-7: 1" )يشت ْصل :  َطر يَقَ  َوح 

ومها فعلهوه  ،وم  املعلوم أن اليهود م  أهثر اخللا وأشدهأ يف التمرد على األنبياء وشرائعهأ
والاههأ  ،مههع موسههى عليهه  السههالم خههري شههاهد علههى  بيعههة نفوسهههأ املتمههردة علههى الشههرع واحلهها
هفيلهة   ،الابري م  املعجأات واآليات الهيت أجراهها اهلل تبهار  وتعها  علهى يهد موسهى عليه  السهالم

ولاهه  اليهههود الههذي  عايشههوا تلههك اآليههات يههأدادون نفههورا   ،بههيويض النفههوس واههرس اإلميههان فيههها
نبياء عليهأ وقد جاء اخل  بتمرد اليهود على موسى وعلى األ ،وعنادا  وجهودا  هلما رأوا اآليات

 ،السههالم مجيعهها  مبسههو ا  يف القههرآن الاههرب يف سههور وآيههات هثههرية جههدا  لههيس هههذا جمههال تفصههيلها
 وهذلك سطرت تلك األحداث يف التوراة.

                                 
 مبهث اإلميان بالنبوة يف سفر يشوع. يف  (1)
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وهنا يف السفر جاء األمر بالتمسك بالشرع هو السبيل للتماهني والفهاليل والنجهايل وامهتال  
ويؤههد السهفر  لهك  ،(1-7: 1تمسهك بالشهريعة)يش ها ههان له  األثهر لل ،األرض اليت ُوعدوا هبا

ههان سهببا  حلصهول  علهى مقهام رفيهع ونصهيب   ،وأن اتباعه  ألمهر الهرب ،بذهر حال هالب به  يفنهة
اليههُب برههُ  يهيُفنَّههةي الرقينِههأاي : قههال: " ،مهه  األرض ههاِل. ويقيههالي ليههُ  هي ِلرجي فهيتهيقيههدَّمي بهينُههو يهيُهههو يا ِة ي ييُشههوعي يف اجلر

ههاليمي الَّههِذي  أينرههتي » َهت ــ َ تهيعرليههُأ الراي ــْن ج  َهت ــي َوم  ــْن ج  ــَل اهلل  م  يف قيههاديِ   َكل ــَم ب ــه  الــر ألم م وَســى رَج 
هههى عيبرهههُد الهههرَّبا ِمههه ر قيهههاديِ  بهيررنِيهههعي ألي ييسَّهههسي * بهيررنِيهههعي.  هههليِك ُموسي هههنية  ِحهههنيي أيررسي ُهنرهههُت ابرههه ي أيرربيعِهههنيي سي

. فهيريجيعرهههُت ةِ  ههها يف قهيلرهههيب. األيررضي هههاليم  عيمَّ هههويِفي الَّهههِذي ي حيهههِعُدوا ميعِهههي فيهههأي يابُوا قهيلرهههبي * لييرهههِ  ِباي ويأيمَّههها ِةخر
ههى يف  لِههكي الريهيههورِم قيههاِئال : ِةنَّ األيررضي * الشَّههعرِب. ويأيمَّهها أينيهها فياتهَّبهيعرههُت متييام هها الههرَّبَّ ِةلِههي.  فيهيليههفي ُموسي

ـي َتَماملـاُلكي ليهكي تيُاهوُن نيِصهيب ا ويأليوراليِد ي ِة ي األيبيهِد، الَّيِت ويِ ئيتهرهيا رِجر  * . ألَنـ َ  اتـ بَـْعـَا الـر أل  ا له 
لَّهههأي الهههرَّب   هههنية ، ِمههه ر ِحهههنيي هي هههسي وياأليرربيعِهههنيي سي لَّهههأي ههههِذِه اخلريمر ههها تياي ييايني الهههرَّب  هيمي هههتيهر ههها قيهههِد اسر  وياآلني فهيهي

ا الراياليمِ  هنية .  ُموسيى هِبذي ها أينيها الريهيهورمي ابرهُ  مخيرهس  ويمثييهاِننيي سي هِر. وياآلني فهيهي هريائِيُل يف الرقيفر هاري ِةسر * ِحهنيي سي
ــْوَم َأْرَســَلً ي م وَســى ــْوَم م َتَشــدِّدلا َكَمــا ف ــي يـَ َلــْم َأَزل  اْليَـ ا قُهههوَِّف فـَ ههذي انيههتر قُهههوَِّف ِحينيئِههذ ، هاي هها هي . هيمي

ههررِب ويلِلرُخهه ا اجلريبيههلي الَّههِذي تيايلَّههأي عينرههُ  الههرَّب  يف  لِههكي * ُروِج ويلِلههد ُخوِل. اآلني لِلرهي فيههاآلني أيعرِطههِك هههذي
هة  حُميصَّهنية . لي  ، ويالرُمهُدُن عيِظيمي عرهتي يف  لِهكي الريهيهورِم أينَّ الرعينيهاِقيانيي ُهنيها ي عيهلَّ الهرَّبَّ الريهيورِم. ألينَّكي أينرهتي مسِي

هها تيايلَّههأي الههرَّب  ميعِههي فيههأي رُردي  هها. * «. ُهأر هيمي اليههبي برههِ  يهيُفنَّههةي ُملرا  ههُروني ِلاي بهر ههُ  ييُشههوُع، ويأيعرطيههى حي * فهيبياريهي
ا الريهيهورِم،  ها ِة ي ههذي اليهبي برهِ  يهيُفنَّهةي الرقينِهأايا ُملرا  ُروُن ِلاي بهر ألَنـ ه  اتـ بَـَع َتَماملـا الـر أل  ا لـَه ِلذِلكي حياريتر حي

 (.12-1: 12" )يشئ يلَ ا ْسَرا
 ،وأن  لهك سهبب يف الهال  العهام ،وجاء يف السفر التهذير م  خمالفة الشريعة وأوامهر الهرب

همهها حصههل لعخههان بهه  هرمههي عنههدما أخههذ   ،حههّت ولههو هههان الههذي حههاد عهه  الشههريعة فههردا  واحههدا  
وجهههاء أن  ،يف هأميهههة  ليعهههة جهههيش بهههك ةسهههرائيل يف عهههاي افاانهههت سهههبب   ،مههه  انهههائأ أرتههها شهههيئ ا

ْوا َعْهد ي ال ى ي َأَمـْرتـ ه ْم بـ ه  معصيت  سبب يف هأمية بك ةسهرائيل: " ، َقْد َأْخطَأَ ا ْسَرائ يل ، َبْل تـََعد 
ِتعيهههِتِهأر.  هههُروا، بيهههلر ويضيهههُعوا يف أيمر هههريُقوا، بيهههلر أينراي هههُذوا ِمههه ي احلريهههرياِم، بيهههلر سي ً ـــو * بيهههلر أيخي ـــَتَمك ْن بـَ ـــْم يـَ َل فـَ

اِئِهأر ألينهَُّهأر حميرُروُموني، َل ل لثمب وت  َأَماَم َأْعَدائ ه مْ ا ْسَرائ ي َوالَ َأع ـود  َأك ـون  . يُِديُروني قهيفياُهأر أيميامي أيعردي
ا * . َمَعك ْم ا ْن َلْم ت ب يد وا اْلَ:َراَم م ْن َوَسط ك مْ  هذي ُسهوا لِلرغيهِد. ألينَّهُ  هاي ُقأر قيداِس الشَّعربي ويُقلر: تهيقيدَّ

هريائِيُل،  هريام  ييها ِةسر هريائِيلي: يف ويسيهِطكي حي ـَتَمك ن  ل لثمبـ وت  َأَمـاَم َأْعـَدائ َ  َحت ـى قيالي الرَّب  ةِلُ  ِةسر فَـالَ تـَ
ًْو ع وا اْلَ:َراَم م ْن َوَسط ك مْ   .(19-11: 7)يش "تـَ
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 ، اعهة ألتهها والهداعني لها ،يقتضهي التمسهك بالشهريعة طاعة الرسل وا يمـان بهـم: -5
بههل وحههّت قههتلهأ  ،وتههاريت يهههود يف التمههرد علههى األنبيههاء ومعصههيتهأ والطعهه  فههيهأ ،وهههأ األنبيههاء

فضههال  عهه  أنهه  سههبا يف مبهههث النبههوة  هههر مهها يغههك عهه   ،أشهههر وأظهههر مهه  أن يُفصههل فيهه  هنهها
 تاراره هنا.

وُجعههل  لههك سههببا  رئيسهها  يف  ،ويف سههفر يشههوع جههاء األمههر الههالزم بطاعههة يشههوع  اعههة دقيقههة
وجههاء يف السههفر التهههذير مهه  معصههية يشههوع والوعيههد  ،التماههني لبههك ةسههرائيل وامههتالههأ األرض

بههل ومت النيههل مهه  خمههالف أمههر يشههوع بوحشههية هبههرية همهها حصههل  ،والعقههاب ملخالفههة أمههره بالقتههل
 (.41-1: 7لعخان ب  هرمي م  سبج يهو ا)يش
ا قالته  السهباش الشهرقية ليشهوع عنهدما أمهرهأ بعبهور النههر مه ،وم  النصوص يف هذا املوضهوع

ابُوا ييُشوعي قيائِِلنيي: مع بقية األسباش: " ـْلًَا نَـْىَهبْ »فيأيجي " ك ل  َما َأَمْرتـًََـا بـ ه  نـَْعَملـ ه ، َوَحْيث َمـا تـ ْرس 
 (.11: 1)يش

. َمـَ  ف ـي ك ـلِّ َمـا تَـْأم ر ه  بـ ه  يـ ْقتَـل  يـَْعَصى قـَْولَـَ  َوالَ َيْسـَمع  َكالَ ُهل  ِةنرسيان  وقالوا ليشوع: "
 (. 11: 1" )يشِة َّيا ُه ر ُمتيشيداد ا ويتيشيجَّعر 

عهها  اليهههود يف أالههب فههيات تههاركهأ متفههرقني لههيس بيههنهأ حلمههة  التعــاون والوحــدة: -6
ہ )وةن أبههههههدوا خههههههالف  لههههههك قههههههال تعهههههها  عههههههنهأ:  ،ومتنههههههاحري  يف أحيههههههان هثههههههرية ،وتعههههههاون

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 .[12]احلشر:(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
 هها هههان لههه   ،ويف سههفر يشههوع ظهههرت رويل التعههاون والههيابج والوحهههدة بههني ا تمههع اليهههودي

ولعل أبرز مثال على  لك ما قام به  سهبج رأوبهني وسهبج  ،األثر يف انتصارهأ وامتالههأ األرض
صههيبهأ مهه  األرض قبههل عبههور األردن وأخههذ جههاد ونصههف سههبج منسههى الههذي  أعطههاهأ موسههى ن

ويههذهر سههفر يشههوع وفههاءهأ  ،علههيهأ العهههد أن يشههارهوا بقيههة األسههباش بعههد العبههور يف قتههال العههدو
جهاء  ،بالعهد وعبورهأ مهع بقيهة شهعب بهك ةسهرائيل وقتهالأ العهدو حهّت أ ن لهأ يشهوع بهالرجوع

ـــوع  الـــر أ وبـَْيً يِّينَ مُثَّ يف السهههفر: " ـــى َكل ـــَم َيش  ـــْب   َمًَس  ا رُههههُروا »* قيهههاِئال :  َواْلَجـــاد يِّيَن َون ْصـــَف س 
ُاه  أر ويأيعرطيهاُهأر ههِذِه األيررضي الراياليمي الَِّذي أيميريُهأر ِبِ  ُموسيى عيبرُد الهرَّبا قيهاِئال : الهرَّب  ِةلُُاهأر قيهدر أيرياحي
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ههها ُُهأر ويأي رفيهههاُلُاأر ويميوياِشهههيُاأر تهيلربيهههُث يف *  هههى يف عيههه رِ األُررُدنا، ويأينهرهههُتأر  ِنسي األيررِض الَّهههيِت أيعرطيهههاُهأر ُموسي
، ُههههل  األيبرطيهههاِل  يِوي الربيهههأرِس، ويتُِعينُهههونهيُهأر  هههويِتُاأر هههأِي ي أيميهههامي ِةخر ـــر ألم * تهيعربُههههُروني ُمتيجيها َحت ـــى ي ـــر يَ: ال

ــثْـَلك مْ  ــَوَتك ْم م  ررضي الَّههيِت يُهعرِطههيِهُأ الههرَّب  ِةلُُاههأر. مُثَّ تهيررِجُعههوني ِة ي أيررِض ، ويمييرتيِلُاههوا ُهههأر أييرض هها األي ا ْخ
ههى عيبرههُد الههرَّبا يف عيهه رِ األُررُدنا أيرههوي ُشههُروِ  الشَّههمرسِ  هها، الَّههيِت أيعرطيههاُهأر ُموسي * «. ِمههريياِثُاأر ويمتيرتيِلُاونهيهي

ههابُوا ييُشههوعي قيههائِِلنيي:  ًَــ»فيأيجي ــل  َمــا َأَمْرتـَ ــْلًَا نَــْىَهْب.ك  حيسيههبي ُهههلا ميهها *  ا ب ــه  نـَْعَمل ــه ، َوَحْيث َمــا تـ ْرس 
ههى.  ههاني ميههعي ُموسي هها هي . ِة َّيهها الههرَّب  ِةلُههكي ييُاههوُن ميعيههكي هيمي ههميُع ليههكي ههى نيسر عرنيهها ِلُموسي ههان  * مسِي ُهههل  ِةنرسي

ميُع هياليميكي يف ُهلا ميا تيأرُمرُهُ  تيُل. ِة َّيها ُهه ر ُمتيشيهداد ا ويتيشيهجَّعر  يهيعرصيى قهيورليكي ويالي ييسر : 1)يهش "«ِبِ  يُهقر
َدَعـــا ِحينيئِهههذ  ( ويف آخهههر السهههفر قهههال يف شهههأ أ بعهههد تقسهههيأ األرض ووحهههية يشهههوع: "14-11

ــْب   َمًَس ــى،  ُههأر: * َيش ــوع  الــر أ وبـَْيً يِّيَن َواْلَجــاد يِّيَن َون ْصــَف س  أر ُهههلَّ ميهها ِةنَُّاههأر قيههدر حيِفظرههتُ »ويقيههالي لي
عرهُتأر حيهورِف يف ُههلا ميها أيميهررُتُاأر بِهِ ،  ، ويمسِي ر ك ـوا ا ْخـَوَتك مْ * أيميريُهأر بِهِ  ُموسيهى عيبرهُد الهرَّبا ههِذِه  َولَـْم تـَتـْ

ا الريهيهههورِم، ويحيِفظرههُتأر ميهها ُترفيههمُح، ويِحهههيَُّة الههرَّبا ِةِلُاههأر.  ثِههرييةي ِة ي هههذي وياآلني قيههدر أيريايلي الهههرَّب  * األييَّههامي الراي
ــــَوَتك ْم ِةلُُاههههأر  بُههههوا ِة ي ِخييههههاِمُاأر يف أيررِض ُملرِاُاههههُأ الَّههههيِت ا ْخ ُههههأر. فيانرصيههههرُِفوا اآلني ويا رهي هههها قيههههالي لي هيمي

، يف عي رِ األُررُدنا.  ا أينر تهيعرميلُ * أيعرطياُهأر ُموسيى عيبرُد الرَّبا ِرُحوا ِجدو وا الرويِحيَّةي ويالشَّرِيعيةي الَّيِت ويِة َّيا احر
: أينر  ُِب هههوا الهههرَّبَّ ِةليُاهههأر، ويتيِسهههريُوا يف ُههههلا  ُرُقِهههِ ، وي يرفيظُهههوا ويحيههه هههى عيبرهههُد الهههرَّبا ايياُه، أيميهههريُهأر هِبيههها ُموسي

ِسههُاأر  ُبوا ِة ي مُثَّ بيهه* «. ويتهيلرصيههُقوا بِههِ  ويتهيعربُههُدوُه ِبُاههلا قهيلرههِبُاأر ويِبُاههلا نهيفر ، فيههذيهي اريهيُهأر ييُشههوُع ويحيههريفهيُهأر
 (1-1: 44" )يشِخيياِمِهأر 
اليههود ال عههد لهأ وال  مهة وتهاركهأ مرحهع باخليانهات ونقهض العههود  الوفاء بالعهد: -7
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )يقهول تعها :  ،واملواثيا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ٿ ٿ ٹ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

مهع اهري  خاحَّهةو  ،.فال يفون بعهد وال يرقبهون يف احهد  مهة[122-122]النساء:(   ٹ ٹ
وأمها بقيهة األمهأ فيسهتهلون دمهاءهأ وأمهوالأ قهال  ،م  منطلا أ هأ شهعب اهلل املختهار ،جنسهأ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  )تعههههههههههههههههههههههههههههههههها : 

 .[72]آل عمران:(   ۅ ۉ
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فهال تاهاد تهذهر ههذه الصهفة ةال ويتبهادر  ،مالزمة لأ وادرهأ ونقضهأ للعهد وامليثا  حفة
 ة  الذه  أن املقصود بذلك هأ اليهود.
تام بالوفاء بالعهد ولو حّت هان يرى الهبعض أن  التأاموعلى اري العادة جاء يف سفر يشوع 

 العهد أُعطي باخلدعة.
هان لراحاب الأانية م  ساان أرتا اليت آوت جاسوسهي   ل:األو  ويف السفر مثاالن لذلك: 

 ،وأناههرت وجودمههها عنههدها للسههاعني يف  لبهمهها ،يشههوع وخبأهمهها يف السههطح بههني أعههواد الاتههان
 ،مث دلتهمهههها علههههى  ريقههههة الههههروب ،فيمهههها يتعلهههها بههههاألمور املعنويههههة خاحَّههههةوزودهمهههها باملعلومههههات و 

وفعلههت مهها  ،أفههراد أسههرها ةن هههي هتمههت أمرمههها فأعطاههها اجلاسوسههان العهههد واألمههان لهها ولاههل
وحهذر مه  التعهرض لراحهاب وأههل  ،وأون يشوع بعهد اجلاسوسني ،(42-1: 4 لباه منها)يش

و لههب مهه  اجلاسوسههني ةخههراج راحههاب الأانيههة  ،بيتههها عنههد اقتهههام أرتهها وتههدمريها وةبههادة أهلههها
ِ  السهههفر: "جهههاء يف ،وأههههل بيتهههها مههه  أرتههها وفهههاء بالعههههد معهههها ففعهههال  لهههك ويقيهههالي ييُشهههوُع لِلهههرَُّجلينير

 : يرِ   ييسَّسيا األيررضي ًَاَك اْلَمْرَأَة وَك ل  َمـا َلَهـا َكَمـا »اللَّذي اْدخ الَ بـَْيَا اْلَمْرَأة  الو ان َية  َوَأْخر َجا م ْن ه 
رَاَحاأَل َوأَبَاَها َوأ م َها َوا ْخَوتـََها وَك ل  َمـا َفَدَخَل اْلم اَلَمان  اْلَجاس وَسان  َوَأْخَرَجا * «. َحَلْفت َما َلَها

ريائِيلي. َلَها ريجيا ُهلَّ عيشيائِرِهيا ويتهيريهياُهأر خيارِجي حمييلَِّة ِةسر ِدينيةي بِالنَّاِر ميعي ُهلا ميا هِبيها، * ، ويأيخر ريُقوا الرمي ويأيحر
ههاِس وي  . ِة َّيهها الرِفضَّههُة ويالههذَّهيُب ويآنِييههُة الن هي هها يف ِخأيانيههِة بهييرههِت الههرَّبا ــوع  * احلريِديههِد جيعيُلوهي ــَتْ:َيا َيش  َواْس

ــل  َمــا َلَهــا ــَا أَب يَهــا وَك  ــاأَل الو ان يَــَة َوبـَْي هها رَاَح ا الريهيههورِم، ألينهَّهي ههريائِيلي ِة ي هههذي ههِج ِةسر ههاينيتر يف ويسي ، ويسي
يرِ  أيررسيليُهميا يي  ِ اللَّذي بَّأيِت الرُمررسيلينير  (.42-44: 1)يش" ُشوُع ِلايير يهيتيجيسَّسيا أيرِتياخي

مهع اهري جنسههأ ولاه  هنها مت الوفهاء  خاحَّهةوهذا ليس مه   بيعهة يههود وال مه  أخالقههأ و 
 مع امرأة م  اري جنسهأ وفاء بالعهد.  

الهذي  أتهوا ة  يشهوع وبهك ةسهرائيل  ،وفا هأ بالعهد مع احلويني أهل جبعهون المثال الثاني:
وأ ههأ أتههوا خاضههعني متههذللني مقههري  بالعبوديههة  ،ويههدعون أ ههأ مهه  سههاان أرض بعيههدة ، متناههري

فصاحلهأ يشوع وأعطاهأ العهد هو ور سهاء  ،و لبوا الصلح وأال يقتلوا ،ليشوع وشعب ةسرائيل
اضههب يشههوع والشههعب ولاههنهأ مضههوا علههى  ،وبعههد أن ظهههر أمههرهأ وعرفههوا حقيقههتهأ ،اجلماعههة

ولاههنهأ جعلههوهأ  ،فوا بعهههدهأو فههأ ،بههالرب وخههافوا مهه  سههخج الههربعهههدهأ أل ههأ حلفههوا لههأ 
و هها جههاء يف خهه هأ:  ،عبيههدا  وخههدما  عنههدهأ تتطبههون احلطههب ويسههتقون املههاء جلماعههة ةسههرائيل
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ا" هاُء اجلريمياعيهِة.  فـََعم َل َيش وع  َله ْم م ْل:لا َوَقَطَع َله ـْم َعْهـدل ُهأر ُر يسي يياِئِهأر، ويحيليهفي لي هِتهر وييف * السر
ُعهوا أينهَُّههأر قيرِيبُهوني ةِليهيرِهأر ويأينهَُّههأر  ا مسِي هد  ُهأر عيهر هِطِهأر ِ ياييهِة ثياليثيهِة أييَّهام  بهيعرهديميا قيطيُعهوا لي هاِهُنوني يف ويسي *  سي
أر يف الريهيهورِم الثَّالِهِث. ويُمهُدنُهُهأر ِههيي ِجبهر 

اُءوا ِة ي ُمهُدِ ِ ريائِيلي ويجي ِفهرييُة ويبيئِهريُوُت فيارر ييلي بهيُنو ِةسر ُعهوُن ويالراي
ههريائِيلي. * ويقهيررييههُة يهيعيههارِبي.  ُههأر بِههالرَّبا ةِلههِ  ِةسر ههاءي اجلريمياعيههِة حيليُفههوا لي ههريائِيلي ألينَّ ُر يسي ههرِبهرُهأر بهينُههو ِةسر ويلير ييضر

ههاِء.  ههاءِ * فهيتيهذيمَّري ُهههل  اجلريمياعيهِة عيليههى الر  يسي يههُع الر  يسي ــْم »ِلُاهلا اجلريمياعيههِة:  فهيقيهالي مجِي ا نـ ًَــا قَــْد َحَلْفًَــا َله 
ــه ْم.  ــْن َمسِّ ــَتَمك ن  م  ِييِهأر فيههالي ييُاههوُن * ب ــالر ألِّ ا لــه  ا ْســَرائ يَل. َواهَن الَ نـَ ههتيهر ُههأر وينيسر ههنهيُعُ  لي ا نيصر هههذي

نيا سيخيج    (.49-12: 1)يش "«م ْن َأْجل  اْلَ:ْلف  ال ى ي َحَلْفًَا َله مْ عيلييهر
ويف هذي  املثالني أثر على أخال  اليهود بالوفاء بالعهد وعدم نقض  ولو هان هنها  مسهوس 

 يهود وتاركهأ.الوهذا  بعا  بعيد ع  واقع  ،للنقض
وههههأ يوالهههون يف التخطهههيج  ،مههه  مسهههات اليههههود املاهههر واخلديعهههةالترتيـــب والتخطـــي :  -8

وههي  ،وجاء يف السهفر مها يثبهت ههذه اخلصهلة والطبيعهة وتهث عليهها ،واليتيب للوحول ملبتغاهأ
فبههدأ يشههوع  رههه  ألخههذ أرض الانعههانيني بإرسههال  ، بعها  مهه  عالمههات النجههايل ومهه  أهههأ أسههباب 
فيأيررسيهلي ييُشهوُع برهُ  نُهون  ِمه ر ِشهطايأي جهاء يف السهفر: " ،جواسيس ة  أرتا ليطلع على جلي األمهر

َلـــْين  َجاس وَســـ ـــر ا،رَج  بيههها انرظُهههريا األيررضي ويأيرِتيههها»قيهههاِئال :  ْين  س  بيا«. ا رهي فماثههها  ،(1 : 4)يهههش" فيهههذيهي
-1: 4يشهوع خب مهها )يهش وأخه ا ،مث عهادا ،عندها حّت استطلعا األمر مبساعدة راحهاب الأانيهة

42.) 
مثههل انتخههاب  ،بالعههدد والدقههة فيهه  االهتمههامو هها يههدل علههى احلههرص يف اليتيههب والتخطههيج  

فيهاآلني قهال لهأ يشهوع: " ،اثىن عشر رجال  ع  هل سبج أثنهاء عبهور  هر األردن ليتقهدموا الشهعب
ــْن َأْســَباط  ا ْســَرائ يلَ انهرتيِخبُههوا  ــالل م  ًَــْي َعَشــَر رَج  . ، اثـْ ا ِمهه ر ُهههلا ِسههبرج  هها * ريُجههال  وياِحههد  ويييُاههوُن ِحينيمي

ههها يف ِمييهههاِه األُررُدنا، أينَّ  هههياِد األيررِض ُهلاهي هههاِمِلي تيهههابُوِت الهههرَّبا سي نيهههِة حي اِم الرايهي هههتيِقر  بُطُهههوُن أيقرهههدي ِمييهههاهي  تيسر
ااألُررُدنا، املِيراهي الرُمنرهيِدريةي ِم ر فهيورُ ، تهينهرفيِلُا   (.19-14: 9" )يشويتيِقُف نيدوا وياِحد 

حيهث أمهر يشهوع أن يتقهدم ألهة تهابوت  ،ما حصل م  تنظيأ يف فتح أرتها ،و ا يدل علي 
 ،مث أمر سبعة م  الاهنة أن يتقدموا ألة التابوت وينتظرون أمره مث يضربوا باألبوا  ،عهد الرب

سههتة أيههام ويف اليههوم السههابع يطوفههون  ويههدور اجلههيش علههى حصههون أرتهها هههل يههوم مههرة واحههدة ملههدة
مث  ،ويهتهف الشهعب حهّت تسهقج أسهوار أرتها ،مث يهنفت الاهنهة بهاألبوا  ،على أرتها سهبع مهرات
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 (.41-1: 1يبدأ االقتهام والتدمري واإلبادة ألهل أرتا )يش
 ،ومهه  الدقههة يف التخطههيج مهها ورد يف السههفر مهه  قتههال أهههل عههاي واالنتصههار علههيهأ بههالامني

همهها جههاء تفصههيل  لههك يف   ،و ديههد عههدد املقههاتلني والامههني بدقههة ،والههذي هههان بتخطههيج دقيهها
. قههال: " ،اإلحهههايل الثههام  ههاِل احلريههررِب لِلص ههُعوِد ِة ي عيههاي  يههُع رِجي ــوع  فهيقيههامي ييُشههوُع ويمجِي َتَخــَب َيش  َوانـْ

ــيْ  ــْأس  َوَأْرَســَله ْم َل ــاب َرَة اْلَب ــل َجَب ــَف رَج  ً ــوَن انرظُههُروا! أينهرههُتأر »ويأيورحيههاُهأر قيههاِئال : * ، الل َثالَث ــيَن أَْل َتْكم 
يًَــة   ِدينيههِة.  ل ْلَمد  يًَــة  َكث يــرلاِمهه ر ويرياِء الرمي ــَن اْلَمد  ههتيِعداي ي. الَ تـَْبَتع ــد وا م  ويأيمَّهها أينيهها * ، ويُهونُههوا ُهل ُاههأر ُمسر

يُع الشَّعرِب الَّهِذي ميعِهي  ًَـْقتَـر أل  ا لَـى ويمجِي ها يف األيوَِّل اْلَمد يًَـة  فـَ ها كيرُرُجهوني لِِلقيائِنيها هيمي . ويييُاهوُن ِحينيمي
اَمه مْ أينهَّنيههها  ِدينيهههِة. * ، نـَْهـــر أل  ق ـــد  هههّتَّ جنيرهههِذبهيُهأر عيهههِ  الرمي ُرُجهههوني ويرياءينيههها حي ـــْم فهيييخر ـــْم يـَق ول ـــوَن ا نـ ه  ألَنـ ه 

هههها يف األي   َهــــار ب وَن َأَماَمًَــــا هههههيمي ــــوَن *  ُرُب قُههههدَّاميُهأر وَِّل. فهينهيهر ــــَن اْلَمْكَمــــن  َوَتْمل ك  ــــت ْم تـَق وم ــــوَن م  َوأَنـْ
يًَــةَ  ا الههرَّب  ِةلُُاههأر بِييههدُِهأر. اْلَمد  فهيُعهي ِدينيههةي * ، ويييههدر ههرُِموني الرمي ِدينيههةي أينَُّاههأر ُتضر ههذُِهُأ الرمي ويييُاههوُن ِعنرههدي أيخر

عيلُههوني. انر  ههِ ، * «. ظُههُروا. قيههدر أيورحيههيرُتُاأر بِالنَّههاِر. هيقيههورِل الههرَّبا تهيفر مي ههاُروا ِة ي الرميار ههليُهأر ييُشههوُع، فيسي فيأيررسي
. ويبياتي ييُشوُع تِلركي اللَّيهرليةي يف ويسيِج الشَّعربِ  ي بهييرِت ِةيلي ويعياي  ايررربَّ عياي  فهيبياَّري ييُشوُع *  ويليِبُثوا بهينير

، ويحيِعدي  ريائِيلي ُقدَّ  يف الرغيِد ويعيدَّ الشَّعربي هاِل احلريهررِب *  امي الشَّعرِب ِة ي عيهاي  ُهوي ويُشُيوُا ِةسر يهُع رِجي ويمجِي
، ويالرههوي  ِدينيههِة، وينهيأيلُههوا مِشيههايلَّ عيههاي  ي الَّههِذي ي ميعيههُ  حيههِعُدوا ويتهيقيههدَُّموا ويأيتهيههورا ِة ي ُمقيابِههِل الرمي ههنهيُهأر ويبهيههنير اِدي بهييهر

ههذي أيرههوي *  عيههاي   ــلفيأيخي ِدينيههِة.  َخْمَســة  آاَلف  رَج  ي بهييرههِت ِةيههلي ويعيههاي  ايههررربَّ الرمي ِمين هها بهيههنير * ويجيعيليُهههأر هي
ِدينيِة،  ، أيير ُهلَّ اجلرييرِش الَِّذي مِشيايلَّ الرمي يًَه  َغْرب ي  اْلَمد يًَـة  ويأيقياُموا الشَّعربي هاري ييُشهوُع تِلرهكي وََكم  . ويسي

َلَة ا َلى َوسَ  هاُل * .    اْلَواد يالل يـْ هريجي رِجي هُروا، ويخي هريُعوا ويبياَّ هياني ليمَّا ريأيى ميِلُك عياي   ِلكي أينهَُّهأر أيسر
ِل، ويُهههوي الي  اِم السَّهههر ههعرِبِ  يف الرِميعيههاِد ِة ي قُههدَّ يههُع شي ههررِب، ُهههوي ويمجِي ههريائِيلي لِلرهي ِدينيههِة لِِلقيههاِء ِةسر يهيعرليههُأ أينَّ الرمي

ِدينيةِ هي   عيليير ِ  هريائِيلي *  ِمين ا ويرياءي الرمي يُع ِةسر  بُهوا يف  يرِيهِا الربهيرايَّهةِ ويهيري اْنك َسـارلا َأَمـاَمه ْم فيأيعرطيى ييُشوُع ويمجِي
ههههعيورا ويرياءي ييُشههههوعي *  ههههعرِي ويرياءيُهههههأر، فيسي ِدينيههههِة لِلسَّ ههههعرِب الَّههههِذي ي يف الرمي يههههِع الشَّ فيههههأُلرِقيي الصَّههههورُت عيليههههى مجِي

ِدينيههه بُوا عيهههِ  الرمي هههريائِيلي. فهيتهيريُههههوا *  ةِ وياجنريهههذي ويلير يهيبرهههاي يف عيهههاي  أيور يف بهييرهههِت ِةيهههل ريُجهههل  لير كيرهههرُجر ويرياءي ِةسر
ريائِيلي. ُتوحية  ويسيعيورا ويرياءي ِةسر ِدينيةي ميفر أيرهوي عيهاي  ُمهدَّ الرِمهأرريا ي الَّهِذي بِييهِد ي »فهيقيهالي الهرَّب  لِييُشهوعي: * الرمي

فهيُعهيا ِدينيهِة. «. أليينا بِييِد ي أيدر ـين  ب س ـْرَعة  فهيقيهامي * فيميدَّ ييُشهوُع الرِمهأرريا ي الَّهِذي بِييهِدِه أيرهوي الرمي ِمه ر  اْلَكم 
هههريُعوا ويأيحر  هههُذوهيا، ويأيسر ِدينيهههةي ويأيخي لُهههوا الرمي ُه، ويديخي انِهههِ  ويريهيُضهههوا ِعنرهههديميا ميهههدَّ ييهههدي ِدينيهههةي بِالنَّهههارِ  ريقُهههوامياي *  الرمي

اِء. فهيليهأر ييُاه ِدينيهِة قيهدر حيهِعدي ِة ي السَّهمي هاُن الرمي ُهأر فيالرتهيفيتي رِجياُل عياي  ِة ي ويرياِئِهأر وينيظيُروا ويِة يا ُدخي  ر لي
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. ويالشَّعرُب الرياِرُب ِة ي الربهيرايَّ  َقلَـَب ِة ميايان  لِلرهيريِب ُهنيا أيور ُهنيا ي ها ريأيى ييُشهوُع *  َعلَـى الطـ ار د  انـْ ويليمَّ
، انهرثهي  ِدينيهِة قيهدر حيهِعدي هاني الرمي ِدينيهةي، ويأينَّ ُدخي هذي الرمي ريائِيلي أينَّ الرايِمنيي قيدر أيخي يُع ِةسر هالي ويمجِي نهيهورا ويضيهريبُوا رِجي

ههانُوا يف وي *  عيههاي   ِدينيههِة لِِلقيههاِئِهأر، فياي ههريائِيلي، هههُؤاليِء ِمهه ر ُهنيهها ويأُولئِههكي ويهههُؤاليِء خيريُجههوا ِمهه ي الرمي ههِج ِةسر سي
هههّتَّ لير يهيبرهههاي ِمههه . ويضيهههريبُوُهأر حي هههارِد  ويالي ُمنهرفيلِهههت  ِمهه ر ُهنيههها ي ُهأر شي يوههها *  نهر هههُاوُه حي ويأيمَّههها ميلِهههُك عيهههاي  فيأيمرسي

ريائِيُل ِم ر قهي *  تهيقيدَُّموا ِبِ  ِة ي ييُشوعي وي  هِل يف الربهيرايَّهِة ويهياني ليمَّا انهرتهيهيى ِةسر يهِع ُسهاَّاِن عيهاي  يف احلريقر ترِل مجِي
هعي ِة ي عيهاي  ويضيهريبُ  هريائِيلي ريجي يهعي ِةسر يع ا ِحيهدا السَّهيرِف حيهّتَّ فهينُهوا، أينَّ مجِي ُِقوُهأر ويسيقيطُوا مجِي وهيا حييرُث حلي

ههيرِف.  ههقيطُوا يف  لِههكي * ِحيههدا السَّ يههُع الَّههِذي ي سي ههاني مجِي ههاء   فياي ههال ويِنسي ــاالريهيههورِم ِمهه ر رِجي ًَــْي َعَشــَر أَْلفل ، اثـْ
 . هههِل عيهههاي  يهههُع أيهر يهههعي ُسهههاَّاِن عيهههاي  * مجِي هههرَّمي مجِي هههّتَّ حي ا بِهههالرِمأررياِ  حي ُه الَّهههيِت ميهههدَّهي " ويييُشهههوُع لير يهيهههُردَّ ييهههدي

 (.41-9: 1)يش
ههههان اايهههة يف فقهههد   ،ومههه   لهههك أيضههها : مههها ههههان مههه  تقسهههيأ األرض بهههني األسهههباش العشهههرة

  وهان اليتيب والتنظيأ مسة ظاهرة يف السفر. ،(41و 11و 11و 17و 11و 12الدقة)يش
وردت في سفر يشوع ، ولكـن ال أثـر فـي الواقـع وهىه جملة من اهثار ا يجابية التي 

 على أخالق اليهود . هثارالهىه 
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 املبحث الثاني
 األثر السلبي

  احَّههةاشههتملت التههوراة علههى مههواد أخالقيههة هثههرية وردت يف ا موعههات التشههريعية املختلفههة وخب
(. ويف اللعنهات الهواردة يف 41-1: 2و)تهث ،(17-4: 49هتابة العهد يف الوحايا العشر )خر

وال مياهه  ةناههار دور هههذه املههواد األخالقيههة يف جعههل اليهههود  ،(41-12: 47سههفر التثنيههة )تههث
 ديانة  ات بعد أخالقي.

ولاههه  مهههع تطهههور الديانهههة اإلسهههرائيلية مههه  بعهههد العصهههر املوسهههوي بهههدأت عمليهههة تقلهههي  ههههذا 
االهتمهههام للديانهههة املوسهههوية لعهههدة أسهههباب منهههها: اسهههتغرا  الديانهههة يف مسهههائل الطقهههوس والشهههعائر 

يس وتطوير املؤسسهة الاهنوتيهة الهيت بهدأت تفهرض بالتهدريل سهيطرها علهى بعد أن مت تأس خاحَّة
األمههر الههذي  ،و ولههت الديانههة املوسههوية علههى يههدها ة  ديانههة ههنوتيههة ،احليههاة الدينيههة اإلسههرائيلية

وةمههال اجلانهب  ،أدى ة  اليهيأ الشديد على شؤون العبادة م   قوس وشعائر وواجبات دينيهة
واليهيهههأ علهههى اجلماعهههة والطقهههوس والشهههعائر  ،ودور الفهههرد يف التجربهههة الدينيهههة ،الروحهههي يف التهههدي 

 ،وُأحههههيبت الشههههريعة بههههاجلمود ،اجلماعيههههة الههههيت حولههههت مجاعههههة بههههك ةسههههرائيل ة  مجاعههههة ههنوتيههههة
وأحههبح هنهها  مسههتويات للتعامههل  ،ووجهههت املههواد األخالقيههة وجهههة رههدم اخلصوحههية اإلسههرائيلية

واملسههتوى  ،يف عالقههتهأ ببعضهههأ اإلسههرائيلينيللتعامههل األخالقههي بههني  املسههتوى األول ،األخالقههي
وهاهذا  ،مه  ناحيهة أخهرى اإلسهرائيلينيم  ناحية واري  اإلسرائيلينيالثاين للتعامل األخالقي بني 

خضههعت األخههال  للر يههة العنصههرية الههيت بههدأت تستشههري يف الديانههة اليهوديههة ة  أن حولتههها يف 
 .(1)النهاية ة  ديانة عنصرية

 ،واهريهأ اإلسهرائيلينيوم  األسفار اليت مثلهت بشهال هبهري املسهتوى الثهاين مه  التعامهل بهني 
وهههان لهه  هبههري األثههر  ،مي  الههبعضسههفر يشههوع أو سههفر "ا ههازر" همهها يسهه ،وهههرس الر يههة العنصههرية

و لهك أنه  ُسهطار فيه  سياسهة الشهر الهيت ينتهجهها اليههود مهع النهاس  ،السليب  علهى أخهال  اليههود

                                 
 .117-111ينظر: تاريت الديانة اليهودية. د.حممد خليفة حس  أأد. ص  (1)
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فيتعههاملون  ، هه  يعتقههدون أ ههأ سههلبوا أرضهههأ أو حهها مهه  حقههوقهأ خاحَّههةو  ،مهه  اههري جنسهههأ
نطلها احلقيقهي لهأ لنيههل فهههأ يهرون ههذا السهفر امل ،بطريقهة وحشهية مهجيهة ال يقرهها ديه  وال عقهل

فهدخلوا أرض امليعهاد  ،بعد سنوات  ويلهة مه  الهذل والعبوديهة والتيه  ،حريتهأ واسيجاع حقوقهأ
ولاهه  هههان بطريقههة دنيئههة ل يعههرف لهها  ،والسههتعادة حقهههأ املسههلوب ،لتهقيهها الوعههد اإللههي لههأ

 التاريت مثيل.

 هذه اآلثار السلبية:  من ،وكان هلذا السفر أثر سليب كبري على أخالق اليهود 
 عقيدة اليهود أهنم أبناء اهلل وشعبه املختار واحتقار األمميني: - ٩

فههأ يعتقهدون حقيقهة أ هأ أبنهاء  ،وهي م  أخطهر عقائهد اليههود ولعلهها منطلها الشهر لهديهأ
 ،وأن اريهأ م  األجناس ملعون ،خلدمتهأ خملوعونوأن اخللا  ،اهلل وشعب  املختار وأ أ أحبا ه

آدم ابه  اهلل  يقولهون ةنَّ  اليههود و لهك ألنَّ  ،أل أ يرون أ أ نسل أدم وحواء الهذي  ههأ أبنهاء اهلل
فههأ  ،وأما اري يهود فههأ أبنهاء زنها ،(1)ألن اهلل خلق  م  روح  -تعا  اهلل ع   لك علوا  هبريا  -

موعههة شههيا ني وهههأ أيضهها  نسههل مهه  زنهها حههواء مبج ،نسههل آدم مهه  الشههيطانة ليليههت الههيت زنهها هبهها
 ارذهأ عشاقا .

سههههنة 199يههههذهر التلمههههود أن آدم ارههههذ خليلههههة مهههه  الشههههيا ني امسههههها ليليههههت وعاشههههرها ملههههدة 
همها أن حهواء ارهذت لها جمموعهة مه  الشهيا ني عشهاقا  وولهدت   ،فولدت ل  أبناء وبنهات هثهريي 

ولهذا فهإن أبنهاء  ،ومع  لك أجنبت حواء مه  آدم جمموعهة مه  األبنهاء والبنهات ،منهأ أبناء وبنات
 . (4)م  الشيا ني فهأ أبناء الناس ا. أما أبناء الأنأبًاء اهللآدم وحواء هأ 

، جاء يف سفر التاوي : " ُهأر بهينيهات  ثُههُروني عيليهى األيررِض، ويُولِهدي لي أي النَّهاُس ييار * ويحيديثي ليمَّا ابهرتيدي
تيههاُروا.  أينَّ أيبهرنيههاءي اهلِل ريأيورا بهينيههاِت النَّههاِس أينهَُّههه َّ  ههاء  ِمهه ر ُهههلا ميهها اخر . فيارَّيههُذوا ألينهرُفِسههِهأر ِنسي ههنيات  * حيسي

 : . ويتيُاهههوُن أييَّاُمهههُ  ِمئيههههة  »فهيقيهههالي الهههرَّب  هههر  هههاِن ِة ي األيبيهههِد، لِأييهيغيانِهههِ ، ُههههوي بيشي الي ييهههِديُ  ُروِحهههي يف اإِلنرسي
رِي ي سينية    تِلركي األييَّاِم. ويبهيعردي  ِلكي أييرض ا ِة ر ديخيلي بهيُنو اهلِل عيليهى هياني يف األيررِض  ُغياة  يف * «. ويِعشر

                                 
 .12ص د.حممد علي البار. .اهلل جل جالل  واألنبياء يف التوراة والعهد القدب  (1)
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أ   ِر  يُوو اسر ُأر أيوراليد ا، هُؤاليِء ُهُأ اجلريبياِبريُة الَِّذي ي ُمنرُذ الدَّهر ني لي  (.2-1: 1" )تكبهينياِت النَّاِس ويويليدر
ئهه  بأنسههاب أبنههاء النههاس ويههأعأ اليهههود أن الههرب اضههب اضههبا  شههديدا  الخههتالش نسههب أبنا

ألن  ،ليهلههك هههل النههاس مهها عههدا نوحهها  وأبنههاءه ،وبنههاهأ فقههرر أن يغههر  األرض وتههدث الطوفههان
 . (1)م  أبناء الناس شيءنوحا  م  نسل آدم وحواء ول يدخل نسل  

وشهرب مه  اخلمهر فسهار وتعهرى  ،العمل على األرض وارس هرما  ابتدأ  ا  نوحمث يأعمون أن 
 ،-أي خهههارج اخلبهههاء-فأبصهههر حهههام أبهههو هنعهههان عهههورة أبيههه ، وأخههه  أخويههه  خارجههها   ،داخهههل خبائههه 

فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أهتافهما، ومشهيا ة  الهوراء وسهيا عهورة أبيهمها ووجهامهها 
 ،فلمهها اسههتيقمح نههويل مهه  مخههره، علههأ مهها فعههل بهه  ابنهه  الصههغري ،ة  الههوراء، فلههأ يبصههرا عههورة أبيهمهها

أي نُهههويل  ييُاهههوُن جهههاء يف سهههفر التاهههوي :  ،نعهههان عبهههد العبيهههد ياهههون إلخوتههه فقهههال: ملعهههون ه "ويابهرتيهههدي
ِر فيسيهِاري ويتهيعيهرَّى دياِخهلي ِخبيائِهِ . * فيالَّح ا ويايريسي هيررم ا.  نهرعيهاني * ويشيِربي ِم ي اخلريمر هام  أيبُهو هي فيأيبرصيهري حي

بهيري أيخيوييرِ  خيارِج ا.  هييا ِة ي * عيورريةي أيبِيِ ، ويأيخر ها ويميشي تياِفِهمي هام  ويييافيهُث الهرادياءي ويويضيهعياُه عيليهى أيهر فيأيخيذي سي
هيامهُيا ِة ي الرويرياِء. فهيليأر يُهبرِصريا عيورريةي أيبِيِهميا.  تهيريا عيورريةي أيبِيِهميا ويويجر تهييهرقيمحي نُويل  ِم ر * الرويرياِء، ويسي فهيليمَّا اسر

: * لي بِهِ  ابهرنُهُ  الصَّهِغرُي، مخيرهرِِه، عيلِهأي ميها فهيعيه ْخَوت ــه  »فهيقيهالي َعـان   َعْبـَد اْلَعب يـد  َيك ـون     * « َمْلع ــوند َكًـْ
 : ـــْم.»ويقيهههالي ا َله  َعـــان  َعْبـــدل . َوْلـــَيك ْن َكًـْ هههُا ي يف *  م بَـــاَركد الـــر ألم ا لـــه  َســـام  هههتيِح اهللُ لِييافيهههثي فهيييسر لِيهيفر

 ، ا َله مْ َوْلَيك ْن كَ ميسياِهِ  سيام  َعان  َعْبدل  .(4)(47-49: 1)تك "«ًـْ
ويأعمههون أن الههرب هههو الههذي ميههأهأ عهه  سههائر الشههعوب جههاء يف سههفر الالويههني: "أينيهها الههرَّب  

ـــع وأل  ِةلُُاهههُأ الَّهههِذي  ـــَن الشم ـــوَك ْم م  ي الط يُهههوِر *  َميـ  هههِة، ويبهيهههنير هههاِئِأ الطَّهههاِهريِة ويالنَِّجسي ي الربهيهي يهاهههُأوني بهيهههنير فهيُتمي
هاِئِأ ويالط يُهوِر، ويالي ِبُاهلا ميها ييهِدب  عيليهى األيررِض ِ َّها  فَـالَ ت َدنِّس ـوا نـ ف وَسـك مْ النَِّجسيِة ويالطَّاِهريِة.  بِالربهيهي

ههها  س  ، * مييهَّأرتُهههُ  ليُاهههأر لِييُاهههوني جنِي يِسهههنيي أليينا قُهههد وس  أينيههها الهههرَّب  ـــَن ويتيُاونُهههوني يل ِقدا ـــْوت ك ْم م  َوقَـــْد َميـ 
ــع وأل  ل َتك ون ــوا ل ــي ــْعبد ألينَّههكي أينرههتي و هها جههاء يف التههوراة احملرفههة: " ،(41-42: 49" )ال الشم َش

تيههاري الهرَّب  ِةلُهكي  م َقـد سد ل لـر ألِّ  . ِةيَّها ي قيهِد اخر يـع  الشمــع وأل  لِتيُاههوني ِةلِههكي ــْن َجم   لَـه  َشــْعبلا َأَخـص  م 
ههِ  األيررِض،  ههُعوِب، * الَّههِذي ي عيليههى ويجر ههائِِر الش  ثهيههري ِمهه ر سي ههورِنُاأر أيهر ــْم ليههيرسي ِمهه ر هي اْلَتَصــَ  الــر ألم ب ك 
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هائِِر الش هُعوِب َواْخَتارَك مْ  ِظهِ  الرقيسيهأي الَّهِذي ر ألِّ ا يـ اك مْ َمَ:ب ـة  الـبيهلر ِمه ر * ، ألينَُّاأر أيقيهل  ِمه ر سي ، ويِحفر
هههريجيُاُأ الهههرَّب  بِييهههد   هههأي آلبيهههاِئُاأر، أيخر ة  أيقرسي هههِديدي اُهأر ِمههه ر بهييرهههِت الرُعُبوِديَّهههِة ِمههه ر ييهههِد ِفررعيهههورني ميلِهههِك  شي ويفيهههدي

  (.1-1: 7" )تثِمصرري 
وأ هأ أبنهاء اهلل  ،األجنهاسيأعمهون أفضهلية جنسههأ علهى سهائر  ،الروايهات املفهياة ههذثل ومب

ومه  زاس مهنهأ عه  ههذا  ،اخلالئا خملوقهون خلدمهة أبنهاء اهلل ومجيع ،حقيقة ورويل اهلل تسري فيهأ
 األمر يستها العقاب واملوت.

رصي  بك  فقد تارر هثريا  يف السفر ،وجاء يف سفر يشوع ما يقرر هذه العقيدة ويؤحلها
ومنها قهول الهرب  ،هنعان، إلثبات أ أ أبناء اهلل وأحيا هوالوعد بفتح أرض   ،ةسرائيل بالارامات

ا األُررُدنَّ أينرتي ويُهل  ليشوع: " ُهأر أيير  هَىا الش ْعب  فياآلني ُقُأ اعربُهرر هذي ها لي ِة ي األيررِض الَّيِت أينيا ُمعرِطيهي
ريائِيلي  اِمُاأر * لِبيِك ِةسر هُت ُموسيهىَلك ـْم َأْعطَْيتـ ه  ُهلَّ ميورِضهع  تيُدوُسهُ  بُطُهوُن أيقرهدي ها هيلَّمر  :1)يهش "، هيمي

4-9.) 
ها يا أيعرطييرتيهِك »ويهيلَّهأي بهينُهو يُوُسهفي ييُشهوعي قيهائِِلنيي: وجاء يف السفر ههذلك عه  بهك يوسهف: " ِلمي

هههعرب  عيِظههههيأ ، ألينَّهههُ  ِة ي اآلني قيهههدر  ة  نيِصهههيب ا ويأينيهههها شي ة  ويِحصَّههههة  وياِحهههدي  "«؟بَــــارََكً َي الــــر ألم قُهررعيهههة  وياِحهههدي
 .(1)أي أهثرين وزادين عددا   (.12: 17)يش

ن الههرب بههأمر الههرب، وأهههان تقسههيأ األرض  ويهأف التأهيههد يف السههفر يف أهثههر مهه  موضههع أن 
 ،لتقريههر هههذه العقيههدة ،ةسههرائيل مجيههع األرض الههيت أقسههأ أن يعطيههها آلبههائهأ بههك هههو الههذي مههنح 

َأْعَطى فاألرض وتدمريها وةبادة أهلها. قال: " ااتصاب  م  وةضفاء للشرعية على ما يقومون ب
ُنوا هِبيها  الر ألم ا ْسـَرائ يلَ  ها ويسيهاي تهيليُاوهي ها آلبيهاِئِهأر فيامر يهعي األيررِض الَّهيِت أيقرسيهأي أينر يُهعرِطيهيهي فَـَأرَاَحه م  * مجِي
، بيههلر  الــر ألم َحــَوالَْيه مْ  اِئِهأر يههِع أيعرههدي حيسيههبي ُهههلا ميهها أيقرسيهأي آلبيههاِئِهأر، ويلير ييِقههفر قُههدَّاميُهأر ريُجههل  ِمهه ر مجِي

يَع َأْعَدائ ه ْم ب أَْيد يه مْ  وههأ أ بهذلك يؤههدون رصيصههأ  ،(22-29: 41)يهش" َدَفَع الر ألم َجم 
 ههههأ، ودفهههع أعهههداءهأ بأيهههديهأ.أراححيهههث يهههدعون أن الهههرب  ،بفهههائا العنايهههة والرعايهههة مههه  الهههرب

دفهههع الهههرب مجيهههع ولههه : "وق. مههه  ههههل جانهههب اال مئنهههان: أي أعطهههاهأ "أراحههههأ الهههربوقولههه : "
                                 

 سههههفر يشههههوعيف شههههريل  وأههههوه قههههال األرشههههيدياهون (.197/ 9يف تفسههههري أسههههفار العهههههد القههههدب. ) السههههن  القههههوب  (1)
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 (1): انتصروا على هل الشعوب وامللو  والعتاة"أعدائهأ بأيديهأ
قهال فينههاس به  ألعهازار يف نقاشه  لألسهباش  ،(4)مجاعهة الهربوجاء يف السفر ادعها هأ أ هأ 

ا قياليتر ُههل  بنوا مذحا  لأ: " الشرقية بعد أن ِييانيهُة الَّهيِت ُخنرهُتأر هِبيها َجَماَعـة  الـر ألِّ هايذي : ميها ههِذِه اخلر
هرَُّدوا الريهيههورمي عي  حي ا لِتيتيمي ييههاِنُاأر ألينهرُفِسهُاأر ميههذر ، بِبُهنهر هريائِيلي، بِههالر ُجوِع الريهيهورمي عيههِ  الهرَّبا ؟ ةِله ي ِةسر * ليهى الههرَّبا

هاني الرويبيهأُ يف  ا الريهيهورِم، ويهي ُ فهيغُهوري الَّهِذي لير نهيتيطيهَّهرر ِمنرهُ  ِة ي ههذي : 44)يهش "َجَماَعـة  الـر ألِّ أيقيِليل  لينيا ِةمثر
11-17 .) 

مث تاررت ألفاظ عدة تقرر هذه العقيدة وأ أ شعب اهلل املختار وأ أ الذي  خصصوا دون 
يههوحي بههأن اإللهه  خههاص لههأ وهبههأ مثههل قههول هاتههب السههفر:  اههريهأ بالارامههات فتههارة يههأف اللفههمح

وتارة مبا يدل أن ال هة حلت  ،(42، 11، 2، 2، 9: 44)يش" ةل  ةسرائيل" و "الرب ةلاأ"
ههريائِيلي اهللي  َوبَــاَركَ وأن الههرب بههارههأ. مثههل: " ،هبههأ وألفههاظ أخههرى تؤهههد  ،(99: 44)يههش" بهينُههو ِةسر

ــْن َأَمــام ك مْ قيههدر ويطههرد العههدو مهه  أمههامهأ: " ،ألنهه  تههارب عههنهأ ،حمبههة الههرب لههأ ــر ألم م  ــَرَد ال  َط
ا الريهيههورِم.  ههد  قُههدَّاميُاأر ِة ي هههذي ههة  ويقيوِيَّههة ، ويأيمَّهها أينهرههُتأر فهيليههأر ييِقههفر أيحي ريُجههل  وياِحههد  ِمههنرُاأر * ُشههُعوب ا عيِظيمي

 (.19-1: 49)يش "هيميا هيلَّميُاأر   َعًْك مْ الر أل  ا لَهك ْم ه َو اْلم َ:ار أل  ييطرُرُد أيلرف ا، ألينَّ 
يهههأف يف السهههفر التأهيهههد علهههى مهههأاعمهأ بهههأن الهههرب خهههاص  ،وامتهههدادا  لهههذا املعتقهههد الفاسهههد

 ،والهرب ةله  آبهائاأ ،والرب ةلي ،وةل  ةسرائيل ،فقد تارر يف السفر هثريا  لفمح الرب ةلاأ: لأ
وهثهري مه  األلفهاظ الهيت تهدل علهى رصيصههأ بالعنايهة والرعايهة مه  الهرب وههذا بيهان مجلهة  ،وةلنها
 ،(1، 9: 9(. وههههذلك )يهههش17، 12، 19، 11: 1)يهههش" الهههرب ةلاهههأتاهههرر لفهههمح ": منهههها
وهأن  خاص  (11: 4)يش" الرب ةلاأ" : تتالأ راحاب الأانية ع  الرب فتقول للجاسوسنيو 

مهأ هلهها  ويظههر هنها أن األسهن  القهوب معلقها  علهى قهول راحهاب: يقول حهاحب الببك ةسرائيل، 
 خاحَّهةهانت تؤم  بوجود خالا واحد أعظأ م  هل الاائنات ولا  هل أمة وحهفت  بصهفات 

وأن راحاب رأت أن  لك اخلالا هو ةله  اإلسهرائيليني ملها عرفته  مه  قدرته   ،وأشرهت ب  م  دون 
                                 

 (.121/ 9. )يف السن  القوب وليأ مار  وأوه قال .997ص .ألرشيدياهونل شريل سفر يشوع  (1)

: "أي هههههل بههههك ةسههههرائيل الههههذي  اههههررب األردن. وقههههال "هههههل مجاعههههة الههههرب" ول يقههههل هههههل  قههههال يف السههههن  القههههوب  (2)
 (.119/ 9) .اإلسرائيليني ليبني لأ احلا يف االنتصار للرب أل أ مجاعت "
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  .لعقيدهأ أ أ أبناء اهلل وأحبا ه تأهيدا  ،(1)وحمبت  لعبيده وعنايت  هبأ
 : مث تاررت األلفاظ الدالة على  لك يف عدة مواضع

" ومها يف معناهها مه  ألفهاظ الهرب ةله  ةسهرائيل " و"الرب ةلك " و"الرب ةلاأفتارر لفمح "
وأنههه  ينصهههرهأ ويطهههرد العهههدو مههه   ،الهههيت تؤههههد اختصهههاهأ بهههالرب دون سهههائر النهههاس وأ هههأ مجاعتههه 

 ،(49، 19: 7)يههش و ،(42، 49، 2: 2)يههش يف اإلحهههاحات والفقههرات التاليههة:  ،أمههامهأ
، 12: 19)يهههههههشو ،(24، 29، 11: 19)يهههههههشو ،(42، 11، 1: 1)يهههههههشو ،(7: 1)يهههههههشو

، 1: 41)يههههههههشو ،(1، 9: 11)يهههههههشو ،(12: 17)يهههههههشو ،(12، 1، 1: 12)يهههههههشو ،(99
( 91، 41، 44، 11، 11: 44)يهههههههشو ،(17-11: 44)يهههههههشو ،(22: 41)يهههههههشو ،(29
، 19، 11، 19، 1، 2، 9: 49)يهشو ،(99: 44)يشو ،(42، 11، 2، 2، 9: 44)يش
، 11، 17، 4: 42)يهههشو ،(1: 49)يهههشو ،(1: 49)يهههشو ،(11: 49)يهههشو ،(11، 12
49 ،42). 

وبهالطبع له  هبهري  ،وههذا ههأ هبهري مه  التاهرار ليسهيت ههذا املفههوم وههذا املعتقهد لهدى اليههود
منطلقهة  ،وههذا األثهر ،ر السلبية على األالب بعهد ههذه العقيهدةوتعت  اآلثا ،األثر على أخالقهأ

 وقد سبقت اإلشارة ة   لك يف الفصل السابا. ،م  خاللا

 اعتقادهم أن املالئكة والبشر خُلقوا خلدمتهم: - 2
 ،اعتقههههد اليهههههود أن اهلل خلهههها املخلوقههههات خلههههدمتهأ ،أ ههههأ أبنههههاء اهلل وأحبهههها ه ومهههه  منطلهههها

فوالهوا مه  املالئاهة مه  يعتقهدون أنه   ،فاعتقدوا أن للمالئاة أعماال  يقومون هبا هي يف خدمتهأ
وسههبا تفصههيل  لههك يف  ،وعههادوا مهه  يأعمههون أنهه  موهههل بالقتههال والعقههاب ،يههأتيهأ بالرأههة واخلههري

بههل  ،وليسههت املالئاههة فهسههب مهه  يعتقههدون أ ههأ خملوقههون خلههدمتهأ ،مبهههث اإلميههان باملالئاههة
 .(4)ويسمو أ اجلوب أوالغوب أي: األ ي ،يعتقدون  لك فيهأ ،البشر م  اري جنسهأ حّت

                                 
  (.49-44/ 9. )السن  القوب  (1)
جهههاء يف قهههاموس الاتهههاب املقهههدس: أمهههأ: يطلههها ههههذا االسهههأ يف الاتهههاب املقهههدس علهههى الشهههعوب اهههري الع انيهههني.   (2)

 .117ص
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وأن اليهههودي جههأء مهه   ،وجههاء يف التلمههود أن اإلسههرائيلي معتهه  عنههد اهلل أهثههر مهه  املالئاههة
 ،والفههر  بههني درجههة اإلنسههان واحليههوان ،فههإ ا ضههرب أمههي ةسههرائيليا  فاأنهه  ضههرب العههأة اإلليههة ،اهلل

ولليهههودي يف األعيههاد أن يطعههأ الالههب ولههيس لهه  أن  ،ر الفههر  بههني اليهههود واههري اليهههودهههو بقههد
ويُلههأم التلمههود بههك ةسههرائيل  ،وال جييههأ التلمههود أن يشههفا اليهههود علههى أعههدائهأ ،يطعههأ اههري اليهههود

فقههد جههاء فيهه : يلههأم أن تاههون  ههاهرا  مههع الطههاهري  ودنسهها  مههع الدنسههني.  ،أن يغشههوا مهه  سههواهأ
وجييههأ التلمههود اسههتعمال النفهها  مههع اههري  ،لتلمههود أن تيههوا اههري اليهههود مههال كشههوا ضههررهأومينههع ا
. ومههههنطلقهأ يف هههههذا عقيههههدهأ أ ههههأ (1)وال جييههههأ أن يقههههدم اليهههههود حههههدقة لغههههري اليهههههود ،اليهههههود
 اهلل. أبناء

يههذهر السههفر قصههة لقههاء  ،فقبههل فههتح أرتهها ،وقههد جههاء يف سههفر يشههوع مهها يرسههت هههذا املعتقههد
هاني "يقهول:  ،يشوع برئيس جند الرب الذي جاء للقتال مهع بهك ةسهرائيل ونصهرهأ ويحيهديثي ليمَّها هي

ــوع   ، ويِة يا  َيش  نهييرههِ  وينيظيههري ــلِعنرههدي أيرِتيهها أينَّههُ  ريفيههعي عييهر ههاري  ب َرج  ههُلول  بِييههِدِه. فيسي ُفُ  ميسر ههيهر وياقِههف  قُهبياليتيههُ ، ويسي
ائِنيا؟»لييرِ  ويقيالي ليُ : ييُشوُع ةِ  هلر لينيها أينرهتي أيور أليعهدي : * « هي . »فهيقيهالي ًْـد  الـر ألِّ َكـال ، بَـْل أَنَـا رَئـ يس  ج 

ْيـــا   هههجيدي، ويقيهههالي ليهههُ : «. اهَن أَتـَ ِههههِ  ِة ي األيررِض ويسي هههقيجي ييُشهههوُع عيليهههى ويجر هههياِدي »فيسي لاهههُأ سي مبيههها يا ُياي
ُه؟ ًْد  الر ألِّ ل َيش وعَ رَ فهيقيالي * « عيبردي هاني الَّهِذي أينرهتي : »ئ يس  ج  ، ألينَّ الرمياي لِهكي ليعر نهيعرليكي ِم ر رِجر اخر

ههههذِلكي «. وياقِههههف  عيلييرههههِ  ُهههههوي ُمقيههههدَّس   . وهههههذه ةشههههارة ة  أن (12-19 :2)يههههش" فهيفيعيههههلي ييُشههههوُع هي
 املالئاة جاءت ملساعدة بك ةسرائيل ونصرهأ وخدمتهأ.

مهها  ُهههر يف قصههة احلههويني  ،سههفر ليسههيت أن اههري اليهههود ة هها هههأ خههدم لليهههودو هها جههاء يف ال
ولاهه  بعههد أن  ،أهههل جبعههون الههذي  أتههوا ليشههوع وبههك ةسههرائيل متناههري   ههالبني الصههلح واألمههان

يف  ويعملهون يف خهدمتهأ ،أمر يشوع ور سهاء األسهباش بهأن ياونهوا هالعبيهد لهأ ،عرفوا حقيقتهأ
هاُء: يقهول: " ،ةسهرائيل والسهقي جلماعهة االحتطاب ُهُأ الر  يسي َيْ:يَــْوَن َوَيك ونـ وَن م ْ:َتط ب ـي »ويقيهالي لي

ُههأر قيهاِئال : * «. َحَطب  َوم ْسَتق ي َماء  ل ك لِّ اْلَجَماَعـة  َكَمـا َكل َمه ـم  الرمَؤَسـاء   فيهديعياُهأر ييُشهوُع ويهيلَّمي
ههههِطنيا؟ » ههههاِهُنوني يف ويسي ههههديعرُتُمونيا قيههههائِِلنيي: أيرههههُ  بيِعيههههُدوني عيههههنرُاأر ِجههههدوا، ويأينهرههههُتأر سي هههها يا خي فيههههاآلني * ِلمي

. فيهههالي يهينهرقيِطهههُع ِمهههنرُاُأ  " «لِبهييرهههِت ِةلِهههي و اْلَمـــاء  اْلَعب يـــد  َوم ْ:َتط ب ـــو اْلَ:طَـــب  َوم ْســـتَـق  ميلرُعونُهههوني أينهرهههُتأر
                                 

 .471اليهودية. د.أأد شليب. ص  (1)
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ــوع  ف ــي  ل ــَ  اْليَـــْوم  م ْ:َتط ب ــي َحطَــب  (و وقههال هههذلك عههنهأ: "49-41: 1)يههش ــْم َيش  َوَجَعَله 
اِن الَِّذي كيرتيارُهُ َوم ْسَتق ي َماء  ل ْلَجَماَعة   ا الريهيورِم، يف الرمياي بيِح الرَّبا ِة ي هذي  (.47: 1" )يشويِلميذر

 على أخال  اليهود. السيءول  هبري األثر  ، ا يرست عقيدة نبذ اري اليهودوهذا الن  

 هم وأمواهلم:ئاحتالل أراضي غري اليهود واستباحة دما - 3
اسههتهلوا  ،وأن اههريهأ خههدم لهأ وعبيههد ،ومه  منطلهها عقيههدهأ أ هأ أبنههاء اهلل وشههعب  املختهار

وأن  ،ألن التلمود يقرر أن اليهود أجأاء مه  اهلل ،وهذه تعاليأ التلمود ،دماءهأ وأرضهأ وأموالأ
فبههذلك يعته  اليهههود أنفسههأ مههالاني لاهل مهها يف األرض مه  ثههراء  ،الهدنيا واملهال والثههراء ملهك هلل

 .(1)نيابة ع  اإلل 

بههل قههام السههفر بالاامههل علههى هههذا األسههاس وهههو  ،وجههاء سههفر يشههوع مبهها يرسههت هههذا املبههدأ
وههههذه فاهههرة السهههفر  ،هأئواسهههتهالل أمهههوال أهلهههها ودمههها ،عهههاناسهههتهقا  بهههك ةسهههرائيل ألرض هن

 ،واليهههود مهه  خههالل سههفر يشههوع يهه رون مهها يقومههون بهه  مهه  جمههازر ومههذابح ة  اليههوم ،األساسههية
ته ر مهذابح  -ة ا أخذناها بشالها الظهاهر-ةن يف العهد القدب روايات يقول روجي  جارودي: 

وسهفر يشهوع الهذي  ،ألراضي الغري وقتل الناس أفواجها   أورادو أو دير ياسني، أو االحتالل بالقوة
تستشهههد بهه  هثههريا  احلاخاميههة العسههارية بدولههة ةسههرائيل اليههوم، للمنههاداة للهههرب املقدسههة، والههذي 
تستند ةلي  لتنشر يف املدارس ضرورة ةبادة الشعوب املقهورة "حد السيف" أو همها جهاء يف سهفر 

، حيّتَّ الربهيقيري ويالرغيهنيأي وياحلريِمهريي  َمد يًَة  َوَحر م وا ك ل  َما ف ي الْ يشوع " ِم ر ريُجل ويامرريأية ، ِم ر ِ فرل ويشييرت 
 . (4)(. هما قيل ع  مدينة أرتا وهثري اريها م  املدن41: 1" )يشِحيدا السَّيرفِ 

ا اوم  النصوص اليت جاءت يف السفر وتتعلا هبذه املسألة: " ألُررُدنَّ أينرهتي فياآلني ُقُأ اعربُهرر هذي
ا الشَّهعرِب  ـع  َتد وس ـه  *  ا لَـى اأَلْرض  ال ت ـي أَنَـا م ْعط يَهـا َله ـْم َأْي ل َبً ـي ا ْسـَرائ يلَ ويُهل  هذي ك ـل  َمْوض 

ُت ُموسيىب ط ون  َأْقَدام ك ْم َلك ْم َأْعطَْيت ه   ألينَُّاهأر بهيعرهدي ثياليثيهِة ومنهها: " ،(9-4: 1" )يهش، هيميا هيلَّمر
ا  َتْمَتل ك ـوا اأَلْرضَ أييَّام  تهيعربُهُروني األُررُدنَّ ههذي ها ل َكْي َتْدخ ل وا فـَ تيِلُاوهي " الَّهيِت يُهعرِطهيُاُأ الهرَّب  ِةلُُاهأر لِتيمر

                                 
 .477اليهودية. د.أأد شليب. ص  (1)
 .11-11روجي  جارودي. ص .ملف ةسرائيل، دراسة للصهيونية السياسية  (2)
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ــل  اأَلْرض  ومنههها أيضهها : " ،(11: 1)يههش ــوع  ك  لَّههأي بِههِ  الههرَّ  فََأَخــَى َيش  ههى، حيسيههبي ُهههلا ميهها هي ب  ُموسي
ْسَرائ يَل  بياِ ِهأر َوَأْعطَاَها َيش وع  م ْلكلا    و ا جاء يف السهفر  ،(49: 11" )يشحيسيبي ِفريِقِهأر ويأيسر

هريائِيلي: ليسيت هذا املبدأ: " الْمـت اَلك  حيهّتَّ ميهّتي أينهرهُتأر ُمتهيرياُخهوني عيهِ  الهد ُخوِل »فهيقيالي ييُشوُع لِبيِك ِةسر
ــَأْعَطى وجههاء فيهه  هههذلك: " ،(9: 11" )يههش؟ت ــي َأْعطَــاك ْم ا ي اَهــا الــر ألم ا لــه  آبَــائ ك مْ اأَلْرض  ال   َف

ُنوا هِبيا فَاْمتَـَلك وَهاالَّيِت أيقرسيأي أينر يُهعرِطيهيهيا آلبياِئِهأر الر ألم ا ْسَرائ يَل َجم يَع اأَلْرض   : 41" )يشويسياي
 ،ةحههاحات أخهرى يف السهفر يف سهردها ة الهة (. وقد تارر الاهالم حهول ههذا املوضهوع يف29

: 19و 49-1: 14و 17-11: 1و 1: 4ههههي: )يهههش ،وأهتفهههي باإلشهههارة ملواضهههع مجلهههة منهههها
 (.19و 2: 49و 11: 44و 1: 12و 4-7

 .السيءبيسيت مثل هذا املبدأ  ،وهاذا ياون للسفر أثر سليب على أخال  اليهود

 : اخليانة - 4
و ههههدث القههههرآن   ،بيعههههة يف اليهههههود ل رتلههههف يف هههههل عصههههورهأاخليانههههة والتهههه مر واالاتيههههال  

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )الاهههرب عههه  ههههذه الطبيعهههة يف اليههههود فقهههال جهههل وعهههال: 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 .[79]املائدة:(   جئ حئ

وههان هالدسهتور لهأ  ،وظلت اخليانة والغهدر واالاتيهال مسهت اليههود يف مجيهع مراحهل التهاريت
فقههد تهه مروا علهههى عيسههى بهه  مههرب عليهه  السهههالم  ،. وهلمهها قههام ديههه  تهه مروا عليهه (1)ل تيههدوا عنهه 

وتهه مروا علههى نبينهها حممههد حههلى اهلل عليهه  وسههلأ وحهههابت  رضههوان اهلل علههيهأ وسههعوا  ،(4)وأتباعهه 
اهلل  وأه  خياناهأ ما فعل  بنو قريظة م  خيانة رسول اهلل حلى ،الستئصال اإلسالم واملسلمني

ڌ ڎ )الههيت قههال اهلل جههل وعههال فيههها:  ،أحههعب املواقههف يف اههأوة اخلنههد عليهه  وسههلأ يف 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

وهانهههت خيهههانتهأ بتههههريض مههه  زعهههيأ بهههك النضهههري حيهههي بههه   ،[19]األحهههأاب:(   گ گ

                                 
 .941و 947ينظر: اليهودية. د.أأد شليب. ص  (1)
 .947ينظر: اليهودية. د.أأد شليب. ص  (2)
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ويهههرون  ،هاهههذا  بيعهههتهأ وجبلهههتهأ ،. فهههال وفهههاء لهههأ بعههههد وال مراعهههاة لذمهههة وال عههههد(1)أخطهههب
ويف سهفر يشهوع تيسهت ههذه الصهفة هصهفة مهديل  ،اخليانة حفة همهال ة ا هانهت ملصهلهة اليههود

 ،هصفة ثنهاء عليهها  ،فقد جاءت قصة راحاب الأانية وخيانتها لقومها ،وثناء مادامت ملصلهتهأ
                                 

حاحب عقهد  ،حّت أتى هعب ب  أسد القرظي ،وخرج عدو اهلل حيي ب  أخطب النضريجاء عند اب  هشام:   (1)
فلمها  ،وعاقهده علهى  لهك وعاههده ،وهان قد وادع رسول اهلل حلى اهلل عليه  وسهلأ علهى قومه  ،بك قريظة وعهدهأ

فناداه حيي وتك يا هعب!  ،فأىب أن يفتح ل  ،فاستأ ن علي  ،مسع هعب حيي ب  أخطب أالا دون  باب حصن 
ر من  أول  ،ا بيك وبين فلست بناقض  م ،وةين قد عاهدت حممدا   ،افتح يلإ قال: وتك يا حيي: ةنك امر   مشئوم

 واهلل ةن أالقت دوين ةال ع  جشيشتك :قال إما أنا بفاعل :قال إوتك افتح يل أهلمك :قال ،حدقا  و  ةال وفاء  
 إففهتح له  ،الرجهل -أاضهب– فهأحفمح إأن آهل معك منها - عام يصنع م  اجلشيش، وهو ال  يطه  اليظا  –

ألتهأ مبجتمههع حههّت ةنَّههجئتههك بقههريش علههى قادههها وسههادها  ، ههاموببهههر  وتههك يهها هعههب جئتههك بعههأ الههدهر :فقههال
ن أقد عاهدوين على  ،  جانب أحدةألتهأ بذنب نقمى حّت ةنَّ وبغطفان على قادها وسادها  إاألسيال م  رومة

هو ف ،وعهام قد هرا  ماءه ،جئتك واهلل بذل الدهر :فقال ل  هعب :قال .وم  مع  ال ي حوا حّت نستأحل حممدا  
فلهأ يهأل  .ووفهاء   ر مه  حممهد ةال حهدقا  أفهأين ل  ،فدعك وما أنا علي  !وتك يا حيي ،ليس في  شيء ،يرعد وي  

لههئ  رجعههت قههريش  :مهه  اهلل وميثاقهها   حههّت مسههح لهه  علههى أن أعطههاه عهههدا   ،حيههي باعههب يفتلهه  يف الههذروة والغههارب
 ،فهنقض هعههب بهه  أسههد عهههده .ك مهها أحههابكأن أدخههل معههك يف حصهنك حههّت يصههيب ول يصههيبوا حممههدا   ،واطفهان

 .وبرىء  ا هان بين  وبني رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلأ
بعهههث رسهههول اهلل حهههلى اهلل عليههه  وسهههلأ  ،  املسهههلمنية  رسهههول اهلل حهههلى اهلل عليههه  وسهههلأ اخلههه  و ةفلمههها انتههههى 

حههد بههك سههاعدة بهه  هعههب بهه  أ ،وسههعد بهه  عبههادة بهه  دلههيأ ،وهههو يومئههذ سههيد األوس ،بهه  معهها  بهه  النعمههان سههعد
أخو بك  ،وخوات ب  جبري ،أخو بك احلارث ب  اخلأرج ،اخلأرج وهو يؤمئذ سيد اخلأرج ومعهما عبد اهلل ب  رواحة

يل حلنها  فهإن ههان حقها فهأحلنوا !م الأانطلقهوا حهّت تنظهروا أحها مها بلغنها عه  ههؤالء القهوم " :فقال إعمرو ب  عوف
فخرجهوا حهّت  :قهال ".وةن هانوا على الوفاء فيما بيننا وبيهنهأ فهاجهروا به  للنهاس ،وال تفتوا يف أعضاد الناس ،أعرف 

 ؟م  رسول اهلل :فيما نالوا م  رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلأ وقالوا ،أتوهأ فوجدوهأ على أخبث ما بلغهأ عنهأ
 :فقال ل  سعد ب  عبادة ةإفي  حد وهان رجال   ،وشامتوهفشامتهأ سعد ب  معا   .ال عهد بيننا وبني حممد وال عقد

  رسهول اهلل حهلى اهلل ة ،مث أقبهل سهعد وسهعد ومه  معهمها .رىب م  املشهامتةأهأ نفما بيننا وبي ،دع عنك مشامتتهأ
 إخبيههب وأحهههاب  ،أي هغهدر عضههل والقههارة بأحههاب الرجيههع إعضههل والقههارة :مث قههالوا ،عليه  وسههلأ فسههلموا عليه 

السههرية النبويههة" ابهه  هشههام.  قيهها ".بشههروا يهها معشههر املسههلمنيا ،أهلل أههه " :حههلى اهلل عليهه  وسههلأ ول اهللفقههال رسهه
لبنهان، الطبعهة السادسهة -وضبج: مصطفى السقا، وةبراهيأ األبياري، وعبداحلفيمح شليب.  بعة دار املعرفهة، بهريوت
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وهههان فعلههها سههببا  يف حههرص يشههوع  ،ومت تصههوير خيانتههها هعمههل بطههويل قامههت بهه  راحههاب الأانيههة
بههل توحههف بالأانيههة و ههالس الغربههاء ورتلههي هبههأ يف  ،عهه  علههى ةنقا ههها هههي وهههل أهههل بيتهههاوأتبا

بل هانت تستها اإلنقا  وأن تعهيش  ،ول يثرب عليها هل  لك ،سطح بيتها بني عيدان الاتان
ِدينيهُة ويُههل  حهّت قهال يشهوع أثنهاء فهتح أرتها: "(.42-1: 4يف جمتمع بهك ةسهرائيل)يش فهيتيُاهوُن الرمي

هها ميهه ــا ل لــر ألِّ ا ِفيهي ــا. م َ:ر مل َقــْ  َتْ:َي ــة  فـَ هها يف الربهييرههِت،  رَاَحــاأل  الو ان َي ــْد ِهههيي ويُهههل  ميهه ر ميعيهي ــا َق ألَنـ َه
 ها يهي   ،(. وترسهيت مبهدأ اخليانهة جلهي هنها17: 1" )يهشَخب َأت  اْلم ْرَسَلْين  الل َىْين  َأْرَسـْلًَاه َما

 يهود.على أخال  ال اسلبيو  اأثر  

 : الكذب - 5
فقد هذبوا على اهلل وعلى أنبيائ  فضال  ع  سائر اخللا  ،ال اضاضة عند اليهود يف الاذب

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )يقههههول تعهههها  عههههنهأ:  ،علههههى اههههري اليهههههود خاحَّههههةو 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

]آل (   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
 .[72عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) هذهبأ علي :وك  سبهان  ع   

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[71]آل عمران:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
يقههول جههل وعههال  ،عههروض الههدنيا ةوهههأ ال يراعههون عهههدا  وال قسههما  ويشههيون بههاليمني الاا بهه

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ) عههههههههههههههههههنهأ:

(   ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 .[77]آل عمران:
التلمههود علههى أن اليمههني الههيت يقسههأ هبهها اليهههودي يف معامالتهه  مههع بههاقي الشههعوب ال  ويههن 
وجيههوز لليهههودي احللههف زورا  ة ا  ،ة  هأنهه  أقسههأ حليههوان والقسههأ حليههوان ال يعههد ميينهها   ،تعتهه  ميينهها  

ة ا هانههت اليمههني ةجباريههة هههأن تاههون أمههام احملههاهأ أو أمههام  احَّههةوخب ،حهول اليمههني لوجهههة أخههرى
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 .(1)أ قويخص
فيعتههه ون الاهههذب  ،حهههّت وةن حههههب  ميهههني ها بهههة ،ههههذا مهههنهل يههههود وعقيهههدهأ يف الاهههذب

وجهههاء سهههفر يشهههوع مقهههررا  لهههذه  ،بهههل قهههد تصهههل للوجهههوب ،خصهههلة أيهههدة ة ا هانهههت ملصهههلهتهأ
الههيت هههذبت علههى أهههل  ،حيههث جههاءت يف سههيا  قصههة حههيغت همههديل لراحههاب الأانيههة ،الصههفة

فيِقيلي ِلميِلِك أيرِتيها: ن: "اجاء يف خ ها بعد أن دخل بيتها اجلاسوس ،مدينتها وخبأت اجلواسيس
ها األيررضي » هريائِيلي لِييتيجيسَّسي ليةي ريُجهاليِن ِمه ر بيهِك ِةسر فيأيررسيهلي ميلِهُك أيرِتيها * « ُهوي يا قيدر ديخيلي ِة ي ُهنيا اللَّيهر

ِ اللَّ »ِة ي رياحيابي يهيُقوُل:  رِِجي الرَُّجلينير ها أيخر ها قيهدر أيتهيييها لِييتيجيسَّسي يرِ  أيتهيييا ةِلييرِك ويديخيهالي بهييرتيهِك، ألينهَُّهمي ذي
: * « األيررضي ُهلَّهيا ها ويقياليهتر بَّأيتهرُهمي ِ ويخي هررأيُة الهرَُّجلينير هاءي ِةيليَّ الهرَُّجاليِن »فيأيخيذيِت الرمي َولَـْم َأْعلَـْم نهيعيهأر جي
هريجي الهرَُّجاليِن.  ويهياني أيروي * . م ْن أَْيَن ه َما َلْسـا  َأْعلَـم  أَيْـَن َ َهـَب انرِغاليِ  الربياِب يف الظَّاليِم أينَُّ  خي

رُِهومهُياالر ج اَلن   هرِيع ا ويرياءيمهُيها حيهّتَّ تُهدر عيورا سي وههذهبا  ،وبسهبب موقفهها ههذا ،(2-9: 4" )يهش«. اسر
 ت بني بك ةسرائيل.وعاش ،استهقت النجاة م  بني هل أهل أرتا ،ملصلهة اليهود

وههذا يلقهي بظالله  ههأثر سهليب علهى  ،وهبذا يرست السهفر مبهدأ أهد الاهذب ملصهلهة اليههود
 أخال  اليهود.

 : اجلاسوسية - 6
تصههههلون عهههه   ريقهههه  علههههى أسههههرار الههههدول  ،هههههان التجسههههس وال يههههأال وسههههيلة مهمههههة لليهههههود
ويف ةيقاف تطور أعدائهأ أو تدمري هذا  ،واجلماعات ليستغلوا هذه األسرار يف خدمة مصاحلهأ

 سس اليهود على قادها وعلى أفاارها وهان  ،فقد عرفت املسيهية منذ عهدها املبار ،التطور
نظهري  -عليه  السهالم–م  بني احلواريني م  عمل جاسوسا  لليهود وساومهأ على تسليأ عيسى 

 .(4)ثالثني م  الفضة

 ،أظهههر نفههر مهه  اليهههود نفاقهها  اإلسههالم ،سههلأ للمدينههةوعنههدما هههاجر النههيب حههلى اهلل عليهه  و 
 ،وزيهد به  اللصهيت ،ومهنهأ: سهعد به  حنيهف ،وليتجسسوا على املسلمني ويشهارهوهأ جمالسههأ

                                 
 .471شليب. صينظر: اليهودية. د.أأد   (1)
 .944اليهودية. د.أأد شليب. ص  (2)
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وههو الهذي قهال عنه  رسهول اهلل  ،ورافهع به  حرميلهة ،وعثمهان به  أون ،ونعمان ب  أون به  عمهرو
". ورفاعهههة بههه  مههه  عظمهههاء املنهههافقني قهههد مهههات اليهههوم عظهههيأحهههلى اهلل عليههه  وسهههلأ حهههني مهههات: "

 .(1)وهنانة ب  حوريا ،وسلسلة ب  برهام ،ب  التابوت زيد
لهه  حههلة باملراواههة واخلههداع هههي مهه  حههفات اليهههود الههيت تالزمهههأ  ههوال  فاجلاسوسههية وهههل مهها

ومنهل  سسههأ ال تلهون فيه  حهالال  وال ترمهون  ،وللجواسيس عندهأ ماانة عظمى ،تاركهأ
وسههيلة مهه رة عنههدهأ مهمهها هانههت  ريقتههها للوحههول للغايههة الاهه ى وهههي خدمههة  وبههل ههه ،حرامهها  

 مصاحل اليهود.
ن يرسهههلهما افهامهههها اجلاسوسهههان اللهههذ ،تقريهههر وترسهههيت ههههذا املبهههدأ ،وقهههد جهههاء يف سهههفر يشهههوع

ويعقههدان معههها  ،عنههدها نال جيههدون اضاضههة يف الههذهاب لبيههت زانيههة ويضههطجعا ،نبههيهأ يشههوع
وُتسههرد قصههة راحههاب الأانيههة مههع اجلاسوسههني همهها تسههرد قصهه   ،دمها يف مهمتهمههالتسههاع افاق ههات  

والوسههيلة الهيت اختاراههها  ،ول تههأت أد  ةشهارة إلناههار حهنيعهما ،الصهاحلني واألتقيهاء بههل واألنبيهاء
فمهههنهل  ،وههههأن لسهههان حهههالأ يقهههول: الغايهههة تههه ر الوسهههيلة ،-بهههأعمهأ–للتجسهههس لفهههتح مقهههدس 
 مههع راحههاب نيوقصههة اجلاسوسهه ،تسههتخدم فيهه  أر ل الوسههائل والطههر  ، سسهههأ  ههوال تههاركهأ

قال:  ،(4)الأانية خري شاهد على  لك واليت  ُهرت بالتفصيل يف اإلحهايل الثاين م  سفر يشوع
ر افيأيررسيلي ييُشوُع برُ  نُون  ِم ر ِشطايأي قال: "  مث سرد خ مها.  ،(1: 4" )يشرَج َلْين  َجاس وَسْين  س 

 : الظلم - 7
ولانهأ ال يرون م  الظلهأ أخهذ  ،ومنها الظلأ ،ال تااد حفة  ميمة ةال ويتصف هبا اليهود

مهههادام يقهههع علهههى اهههري  ،فهههالظلأ عنهههد اليههههود لهههيس حهههفة  م ،حههها اهههري اليههههود واالعتهههداء علهههيهأ
واسهههتهالل  ،بهههل التلمهههود يوجهههب يف أحيهههان  هثهههرية القسهههأ ههههذبا  ألخهههذ مهههال اهههري اليههههود ،اليههههود
ومهه   ،وهههذا ظلههأ حههريح ،(9)أل ههأ يف مقههام احليوانههات بالنسههبة جلههنس اليهههود ،هأ وأرضهههأئدمهها

                                 
 (.272/ 9ينظر: السرية النبوية الب  هشام. )  (1)
 سبا تفصيلها يف مبهث قصة يشوع يف سفره.  (2)
-ه1244ينظر: الانأ املرحود يف فضائح التلمود. د.حممد عبداهلل الشرقاوي، دار الفار العررب، الطبعة الثانية،  (3)

 .419-117م، ص4991
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وحهّت املهو  سهبهان  العظهيأ الهذي ال ُيسهأل عمها يفعهل  ،م يف مجيهع الشهرائعاملعلوم أن الظلأ حمهر  
فيمها روى  ،ع  أرب  رٍّ ع  النيب حلى اهلل علي  وسهلأ ،حرم  على نفس  وجعل  حمرما  بني عباده

 وجعلته  بيهناأ حمرمها   ،يا عبهادي! ةين حرمهت الظلهأ علهى نفسهي)ر  وتعا  أن  قال: ع  اهلل تبا
 .(1)رواه مسلأ (....،وفال تتظاملوا

فجاء  رب الشر  الذي هو أظلأ  ،ويف الوحايا العشر جاء النهي ع  هل مال  حلة بالظلأ
ولا  اليههود يقولهون بهأن  رميهها  ،وجاء  رب العقو  والقتل والأنا والسرقة وشهادة الأور ،الظلأ

هههيدر عيليههى يا: "األن يف نهه  آخههر الوحهه ،أمهها مههع اههري اليهههودي فتجههوز ،خههاص فيمهها بيههنهأ ويالي تيشر
هههياديةي ُزور ،  َقر يب ــ َ  ههريأيةي * شي ههتيِ  امر ههتيِ  بهييرههتي َقر يب ــ َ ويالي تيشر ُه ويالي  َقر يب ــ َ ، ويالي تيشر ليههُ  ويالي عيبرههدي ويالي حيقر

 ،فقهالوا قريبهك يعهك اليههودي ،(41-49: 2" )تهث.ل َقر يب ـ َ أيميتيُ  ويالي ثهيورريُه ويالي ِأياريُه ويالي ُههلَّ ميها 
 وليس اري اليهودي.

ويف سهههفر  ،أو ههههان ملصهههلهة اليههههود ،مهههادام لغهههري اليههههودي ،فعنهههدهأ الظلهههأ ال اضاضهههة فيههه 
و ُهههر بصههيغة االستهسههان وُأضههفيت عليهه  الشههرعية حيههث  ،لظلههأ بأشههاال عديههدةيشههوع ُسههطار ا

أو  ،أو ما أمر ب  موسى بهأمر الهرب ،يذهر الظلأ الصرايل مث ُكتأ  هره بأن  حسب ما قال  الرب
ومهه   لههك مهها  ُهههر مهه  ةبههادات مجاعيههة ألهههل  ،يشههوع يقههوم بهه  حسههب أمههر الههرب ووحههية موسههى

تباعه  أواريها هثري مه  املهدن الهيت اسهتو  عليهها يشهوع و  ،وخليش ،ومقيدة ،وحور ،وعاي ،أرتا
م   ءلشيوهذلك ما هان م  قصة عخان ب  هرمي وأخذه  ،(4)وسبقت اإلشارة ةليها بالتفصيل

وهههأ ال  نههب  ،عريرتهه  هههو ،وحههّت هبائمهه  ،فيقتههل ويقتههل أهلهه  ومجيههع أوالده وبناتهه  ،انههائأ أرتهها
ًَاتـ ه  ييُشوُع عيخياني بره ي زيارييلي ويالرِفضَّهةي ويالهرادياءي ويِلسيهاني الهذَّهيِب فيأيخيذي جاء يف السفر: " ،لأ َوَبً يـه  َوبـَ

يَره  َوَغًََمه  َوَخْيَمَته  وَك ل  َما َله   ريائِيلي ميعيُ ، ويحيِعُدوا هِبِأر ِة ي وياِدي عيُخوري َوبـََقَره  َوَحم  يُع ِةسر * ، ويمجِي
ا الريهيهورِم!»فهيقيالي ييُشوُع:  َجارَة  «. هييرفي هيدَّررتهينيا؟ ُيايداُر ي الرَّب  يف هذي فـََرَجَمه  َجم يع  ا ْسَرائ يَل ب اْل: 

َجارَة    ،يقره عقل وال ديه  فأي ظلأ هذا؟! ال ،(42-42: 7) "َوَأْحَرق وه ْم ب الً ار  َورََمْوه ْم ب اْل: 
ل جبعون وجعلهأ خدما  وعبيدا   هوال حيهاهأ و راريههأ مه  بعهدهأ وهذلك اسيقا  احلويني أه

                                 
 .1274حهيح مسلأ. هتاب:ال  والصلة واألدب. باب:  رب الظلأ. برقأ:  (1)
 يف مبهث قصة يشوع يف سفره.  (2)
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جههاء يف  ،فقههج لاههو أ اههري يهههود ،بههل قههد أتههوا مسههاملني ،بههال  نههب اقيفههوه ،وأحههل علههيهأ اللعنههة
ًْك م  اْلَعب يــد  َوم ْ:َتط ب ــو اْلَ:طَــب  أينهرههُتأر.  َمْلع ون ــونَ فيههاآلني خه هأ قههول يشههوع لههأ: " ــ َقط ــع  م  فَــالَ يـًَـْ

 (.49: 1" )يشلِبهييرِت ِةِلي َوم ْستَـق و اْلَماء  
  ا هان ل  أثر سليب على أخال  يهود. ،فجاء السفر مقررا  للظلأ بأشاال عديدة

 : عف اإلميان واالحتياج للمحسوساتض - 8
لتتوافهههها مههههع  ،وأسههههفارهأ املقدسههههة ،فهرفههههوا شههههرائعهأ ،اليهههههود قههههوم تعلقههههت قلههههوهبأ بالههههدنيا

وبسههبب  لههك ضههعف  ،حههّت وحههل حههب الههدنيا وزخرفههها ة  شههغاف قلههوهبأ ،مطههامعهأ الدنيويههة
ڦ ڦ ڦ )يقههول سهبهان  عههنهأ:  ،ةميها أ بالغيههب وبهاآلخرة وهرهههوا املهوت

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[11]البقرة:(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 ،عنهههدهأو ههها يهههدل علهههى تعلههها قلهههوهبأ باحملسوسهههات وامللموسهههات وضهههعف اإلميهههان بالغيهههب 
ۆ ۆ )عبههههادهأ للعجههههل وموسههههى وهههههارون عليهمهههها السههههالم بههههني ظهههههرانيهأ قههههال تعهههها : 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

وهذلك  لبهأ مه  موسهى أن جيعهل لهأ آلهة  ،[19]البقرة:(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
ملعجهههههأات عنههههدما مههههروا بقههههوم يعبههههدون األحههههنام وهههههان  لههههك بعههههد أن رأوا اآليههههات العظيمههههات وا

وبعهد أن أنقهذهأ مه  العبوديهة  ،اجلليالت اليت أجراها اهلل جل وعال على يد موسى علي  السالم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قال تعا :  ،للبشر وم  ة الل فرعون وقوم  لأ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[191]األعراف:(   ڤ
علهههى سهههرعة ناوحههههأ عههه  عبهههادة اهلل يهههد ةال دليهههل بهههاألمر بالتوح ومههها تاهههرار وحهههايا يشهههوع

يف مبهههث اآلثههار  ،وقههد سههبقت اإلشههارة ة  مواضههع الوحههايا بالتوحيههد ،وضههعف ةميهها أ بالغيههب
  ا يغك ع  تاراره هنا. ،لسفر يشوع اإلجيابية
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وأن ةميها أ بالغيهب ضهعيف وال  ،وقد تارر يف السفر ةشارات توحي عالء أ أ عبيد للدنيا
ومهه   لههك أههل تههابوت عهههد الههرب أمههامهأ يف هههل  ،مشههاهد يؤمنههون بهه يسههتغنون عهه  ملمههوس 

وقههوفهأ أمههام ويانههون ب ،فههإ أ يعتقههدون حلههول الههرب يف التههابوت ،يف حههرب وأ رهههاهأ يف سههلأ 
عههه  وقهههوفهأ بهههني يهههدي الهههرب وسهههبقت اإلشهههارة ة  مواضهههع التاهههرار يف مبههههث اإلميهههان  التهههابوت
بنهههههائهأ خليمهههههة لغيهههههب واحتيهههههاجهأ للمهسوسهههههات مههههه  الداللهههههة علهههههى ضهههههعف ةميههههها أ باو  ،بهههههاهلل

ويعتقهدون أن الهرب جيتمهع هبهأ  ،فهأ يعتقدون نأول الهرب فيهها وحلوله  فيهها االجتماع يف شيلوه
هههريائِيلي يف : "فيهههها حقيقهههة هههعي ُههههل  مجيياعيهههِة بيهههِك ِةسر تيمي ـــَة االْجت َمـــاع  وياجر ًَـــاَك َخْيَم ـــيل وَه َوَنَصـــب وا ه  ، ش 

ِضههعيِت األيرر ويأُ  ِسههُموا نيِصههيبهي *  ُض قُههدَّاميُهأر خر ههريائِيلي ِ َّهه ر لير يهيقر ههبياش  ويبيِقههيي ِمهه ر بيههِك ِةسر ههبهرعيُة أيسر *  ُهأر، سي
ريائِيلي:  هِتاليِ  األيررِض الَّهيِت أيعرطيهاُهأر »فهيقيالي ييُشوُع لِبيِك ِةسر حيّتَّ ميّتي أينهرُتأر ُمتهيرياُخهوني عيهِ  الهد ُخوِل المر

هال ِمه ر ُههلا ِسهبرج  فيأُررِسهليُهأر فهييهيُقوُمهوا ويييِسهريُوا يف األيررِض * ب  ةِلُ  آبياِئُاأر؟ ِةيَّاهيا الرَّ  اُتوا ثياليثيهةي رِجي هي
تُُبوهيا ِحيسيِب أينرِصبي  ، فهيُيِقهيُأ يهيُههو يا عيليهى رُُ *  ِتِهأر، مُثَّ ييأرُتوا ِةيليَّ ويييار هام  هبهرعيِة أيقرسي ِمهِ  ويلريهيقرِسُموهيا ِة ي سي

، *  ليى ُرُِمِهأر ِم ي الشاميالِ ِم ي اجلريُنوِب، وييُِقيُأ بهييرُت يُوُسفي عي  بهرعيةي أيقرسيام  تُُبوني األيررضي سي ويأينهرُتأر تيار
ـــامُثَّ تيهههأرُتوني ِةيليَّ ُهنيههها  ًَ ـــر ألِّ ا له  ـــاَم ال ـــا َأَم ًَ ـــةل هه  ـــْم قـ ْرَع ـــأ ْلق ي َلك  هههأ  يف ألينَّهههُ  ليهههيرسي ِلالَِّوياهههنيي *  َف ِقسر

هههُذوا  هههى قيهههدر أيخي هههُف ِسهههبرِج مينيسَّ ُ ويِنصر هههاُد ويريأُوبهيهههنير نُهههوتي الهههرَّبا ُههههوي نيِصهههيبُهُهأر. ويجي هههِطُاأر، ألينَّ هيهي ويسي
ههُروِ ، الَّههِذي أيعرطيههاُهأر ةِ  ههى عيبرههُد الههرَّبا نيِصههيبهيُهأر يف عيهه رِ األُررُدنا أيرههوي الش  ههاُل *  «يَّههاُه ُموسي فهيقيههامي الراجي
اِهِبنيي ِلِاتيابيههِة األيررِض قيههاِئال :  بُههوا. ويأيورحيههى ييُشههوُع الههذَّ هها، مُثَّ »وي يهي تُُبوهي بُههوا ويِسههريُوا يف األيررِض وياهر ِا رهي

ــيل وهَ اررِجُعههوا ِةيليَّ  ًَــا قـ ْرَعــةل َأَمــاَم الــر ألِّ ف ــي ش  ــْم ه  ههاُل ويعيبهيههُروا يف األيررضِ *  «َفــأ ْلق ي َلك  ههاري الراجي  فيسي
اُءوا ِة ي ييُشوعي  ر ، مُثَّ جي بهرعيةي أيقرسيام  يف ِسفر تيُبوهيا حيسيبي الرُمُدِن سي فيهأيلرقيى *  ِة ي الرميهيلَِّة يف ِشهيُلوهي ويهي

ُأر ييُشوُع  يل وَه َأَماَم الر ألِّ لي ريائِيلي حيسيهبي فِهريقِ  ، ويُهنيا ي قيسيأي ييُشوُع األيررضي لِبيِك قـ ْرَعةل ف ي ش   "ِهأر ِةسر
وهذلك مها فعله  يشهوع بعهد عبهور األردن وأمهره للاهنهة بهأن تملهوا أحجهار  ،(19-1: 11)يش

لتاون شاهد على ههذه احلادثهة ةال دليهل علهى  ،م  األرض اليت تيبست يف النهر بعدد األسباش
ههقههال: " ،ضههعف ةميهها أ واحتيههاجهأ ملشههاهد ملمههوس يثبههتهأ علههى احلهها ري فيههديعيا ييُشههوُع االثهرههكير عيشي

ريائِيلي، ريجُ  ا ِم ر ُهلا ِسبرج  ريُجال  الَِّذي ي عييهَّنهيُهأر ِم ر بيِك ِةسر ُأر ييُشوُع: *  ال  وياِحد  اعربُهُروا أيميامي »ويقيالي لي
اتيابُوِت الرَّبا ِةِلُاأر ِة ي ويسيِج األُررُدنا،  ـدل ِتِفهِ  حيسيهبي  َواْرفـَع وا ك لم رَج ـل َحَجـرلا َواح  ِد عيليهى هي عيهدي

هريائِيلي،  بياِش بيهِك ِةسر هير تيُاهوني ههِذِه * أيسر : ميها َعاَلَمـةل ف ـي َوَسـط ك مْ ِلاي ا بهينُهوُهأر قيهائِِلنيي هأيلي ايهد  . ِة يا سي
ههاريةي؟  جي ههِد الههرَّبا * ليُاههأر ويهههِذِه احلِر : ِةنَّ ِمييههاهي األُررُدنا قيههِد انهرفيليقيههتر أيميههامي تيههابُوِت عيهر ُههأر . ِعنرههدي تهيُقولُههوني لي
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َجارَة  تَـْىَكارلا ل َبً ـي ا ْسـَرائ يَل ا لَـى الـد ْهر  ُعُبورِِه األُررُدنَّ انهرفيليقيتر ِميياُه األُررُدنا. فهيتيُاوُن هِذِه  *  «اْل: 
ها أيميهري ييُشهوُع،  هذاي هيمي ريائِيلي هاي ـْن َوَسـ   األ ْرد نِّ فهيفيعيلي بهيُنو ِةسر ًَـْي َعَشـَر َحَجـرلا م  ها َوَحَملـ وا اثـْ ، هيمي

ههريائِيلي،  ههبياِش بيههِك ِةسر ِد أيسر ــْم ا لَــى اْلَمب يــا  َوَوَضــع وَها قيههالي الههرَّب  لِييُشههوعي، حيسيههبي عيههدي َوَعبـ ر وَهــا َمَعه 
ًَاكَ  ًَْي َعَشَر َحَجرلا ف ي َوَسـ   األ ْرد نِّ وينيصيبي ييُشوُع *  ه  هاِمِلي  اثـْ نيهِة حي  يرهتي ميورقِهِف أيررُجهِل الرايهي
ا الريهيهورمِ تيابُ  ِد. ويِههيي ُهنيها ي ِة ي ههذي يشهوع أخهرى بعهد أن أخهذ  وأعادهها (.1-2: 2" )يهشوِت الرعيهر

تيههبي ييُشههوُع جههاء يف السههفر: " ،فأخههذ يشههوع حجههرا  شههاهدا  علههى  لههك ،العهههد علههيهأ بالتوحيههد هي
ِر شيرِيعيِة اهلِل. ويأيخيذي  ا الراياليمي يف ِسفر ًَاكَ َحَجرلا َكب يرلا هذي هِدِس  يرتي الربهيل و يهِة ا َوَنَصَبه  ه  لَّهيِت ِعنرهدي ميقر

ًَا»مُثَّ قيالي ييُشوُع جلِيِميِع الشَّعرِب: *  الرَّبا  ا َعَليـْ هعي ُههلَّ  ا ن  هَىا اْلَ:َجَر َيك ون  َشاه دل ، ألينَّهُ  قيهدر مسِي
ا عي  هههاِهد  نيههها بِهههِ ، فهيييُاهههوُن شي هههاليِم الهههرَّبا الَّهههِذي هيلَّمي هههُدوا ِةليُاهههأر هي -41: 42" )يهههش«ليهههيرُاأر لِهههئيالَّ  يرهي

حيهث  ،عندما أراد ضرب العناقيني ،ما فعل  هالب ب  يفنة بابنت  عاسة ،(.وم   لك أيضا  47
ول يعدهأ باجلنة واألجهر   ،شجع اجليش بإعطاء عاسة زوجة مل  يظهر البطولة يف ضرب العدو

وحهبهأ  ،ولا  ههذا دليهل علهى ضهعف ةميها أ بالغيهب ،هما يفعل  األنبياء رسل اهلل مع اتباعهأ
اليههُب: جههاء يف قصههة هالههب: " ،للههدنيا ر  ويييأرُخههُذهيا »ويقيههالي هي ههِرُب قهيررييههةي ِسههفر أ ْعط يــه  َعْكَســَة ميهه ر ييضر
ًَت ي هريأية   ابـْ . *  «امر اليهبي ا ُعثرِنيِئيهُل برهُ  قهينيهازي أيُخهو هي هذيهي ًَتَـه  فيأيخي : 12" )يهشاْمـَرَأةل  فََأْعطَـاه  َعْكَسـَة ابـْ
11-17.) 

 وهاذا جاء يف السفر ما يرست هذا األمر يف نفوس يهود وأخالقهأ.

 :  استغالل اإلعالم - ١

ال  ،وامههتال  زمهام األمههور ،فاههل وسهيلة توحههلهأ للسهيطرة علههى العهال ،ظههاهرة حهوتية اليههود
 والتهاأ هبا. ،يتوانون يف الوحول ةليها

يهتمههههون بالسههههيطرة علههههى الصهههههافة ودور النشههههر ومجيههههع وسههههائل اإلعههههالم، حههههّت ال ولههههذلك 
أن تققههوا هههذا الههدف يتسهرب ة  الههرأي العههام العهاملي ةال مهها يريههده اليههود، وقههد اسههتطاع اليههود 

 ،ة  حد هبري
واليهود يسعون ة  احتاار ما يسيطر على معدة اإلنسان، ويسعون هذلك ة  احتاهار مها 

 ،عقلهههه  وعوا فهههه ، لههههذلك هههههان احتاههههار الصهههههافة وشههههرهات األنبههههاء ودور النشههههر يسههههيطر علههههى
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 .(1)م  اخلطوات األساسية يف هذا السبيل وسيلة ةعالمية وهل
أل ههأ يعتهه ون اإلعههالم أهههأ الوسههائل للوحههول ة   ،وترهيههأهأ علههى  لههك هههان  ههوال تههاركهأ

وال كفههى أن يف  :قههولأ ،حهههيون مهه  بروتوهههوالت حامههاء ،ال وتوهههول الثههاينجههاء يف  ،اايههاهأ
أال وهههي  ،ارات الذهنيههةوالتيهه ،أيههدي دول اليههوم آلههة عظيمههة تسههتخدم يف خلهها احلرهههات الفاريههة

أن تدأب تصيح مطالبة باحلاجهات الهيت  ،واملتعني عمل  على الصهف اليت يف قبضتنا ،الصهف
وأن تثهههري النقمهههة ورلههها  ،وأن تبسهههج شهههااوي الشهههعب ،يفهههيض أ ههها ضهههرورية وحيويهههة للشهههعب

اري أن دولة الغوييأ ل تعرف  ،يتجسد انتصار حرية الرأي والفار ة  يف هذه الصهف ،أسباهبا
وبواسهههطة الصههههف نلنههها القهههوة الهههيت  هههر   ،فاسهههتولينا عليهههها أههه  ،بعهههد هيهههف تسهههتغل ههههذه اآللهههة

 .(4)وبقينا وراء الستار ،وتؤثر
ب وسههخروا لهه  الوقهههت فههاهتموا هبههذا اجلانههه ،لاههه ىالوسهههيلة للوحههول لغايههاهأ ا اهاههذا يرو هه
ههان دور الصههافة هيهيل الغواهاء وةثهارة  ال وتوههول الثهاين عشهر: وجهاء أيضها  يف ،واجلهد واملهال

إ فسههنقود شههيءا ههادالت احلأبيههة الههيت هانههت ضههرورية ملقاحههدنا، ولاهه  بعههد انتصههارنا يتغههري هههل 
، ونصههههادر الصهههههف والاتههههب الههههيت ال الصهههههف بلجههههأ جازمههههة، ونسههههيطر علههههى شههههرهات النشههههر

 ،اتتمشى مع أاراضنا، ونفرض على النشر ضرائب باهظة ونعطل الصهف الهيت تاهرر نقهدها لنه
وسندس بني النشرات الجومية نشهرات مه  عملنها أه ، ولانهها له  ههاجأ ةال الهنقج الهيت نعتهأم 

تمهع خه  دون أن ميهر تغيريها يف سياستنا، وسنسهيطر علهى وههاالت األنبهاء حيهث ال يصهل للمج
 .(9)على ةدارتنا

مههههها أشههههد عوامههههل  ،وجههههاء يف نفههههس ال وتوهههههول: حههههناعة األدب والصهههههافة يف مضههههمارمها 
وهههذا مهه  شههأن  أن  ،ولههذا السههبب سههتاون حاومتنهها مالاههة مقههود معظههأ الصهههف ،التهههذيب

                                 
 .949د.أأد شليب.ص .اليهوديةينظر:   (1)
بروتوهوالت حاماء حهيون. نصوحها، رموزهها، أحهولا التلموديهة. عجهاج نهويهض. دار االسهتقالل للدراسهات   (2)

 .111م. ص1119الطبعة الثالثة، والنشر، بريوت،
 .414د.أأد شليب. ص .اليهودية  (3)
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وهبهذا التهدبري ناهون قهد امتلانها  ، ا ميلاه  أربهاب الصههف ،ذا البابيُعق أ العوامل الضارة يف ه
 .(1)القوة األو  املوجهة للرأي العام

حيههث  امههوا فيمهها مياهه  أن  ،ووحههلوا لنتههائل مرضههية لههأ ،وقههد جنهههوا يف  لههك حلههد هبههري
 وما جيب أن تجب وفقا  ملصاحلهأ. ،يطريل يف وسائل اإلعالم

إنهه  يههرد يف وسههائل اإلعههالم ف ،ومهه  األمثلههة علههى  لههك حمرقههة الولوهوسههت النازيههة ضههد اليهههود
الغربية رقأ )ستة مليون( باعتباره عدد ضههايا اإلبهادة النازيهة لليههود وقهد اسهتقر الهرقأ متامها  حهّت 

راأ أن مثة رفضا  مبهدئيا  للهرقأ يف األوسهاش العلميهة  ،أحبح م  البدهيات أو األيقونات البالاية
 اليهودية واري اليهودية.

ة  األخهههذ بهههرقأ أربعهههة  ،يههههودي )حههههيوين النأعهههة( ههههوارد سهههاخارومييهههل املهههؤرا األمرياهههي ال
مهدير قسهأ دراسهات الولوهوسهت  ،ويهذهر املهؤرا اإلسهرائيلي يههودا بهاور ،ماليني ونصهف املليهون

أن الهههرقأ سهههتة مليهههون ال  ،يف معههههد دراسهههات اليههههود يف العصهههر احلهههديث التهههابع للجامعهههة الع يهههة
قههي أقههل مهه   لههك. وبي نههت حههوث املههؤرا الفرنسههي جههورج أسههاس لهه  مهه  الصهههة وأن الههرقأ احلقي

ويلري أن العدد اإلمجايل مل  أبيهدوا يف أوشهفيتس مه  اليههود واهري اليههود لهيس أربعهة ماليهني وة ها 
وأن هههؤالء ل يقضههوا حههتفهأ مهه  خههالل أفههران الغههاز فقههج وة هها أيضهها   ،مليههون وحسههب 1،1هههو 

 .(4)واالنتهار بسبب اجلوع واملرض واملوت أثناء التعذيب
وهاهههذا ينهجههههون يف تعههها ي األحههههداث فيضهههخمون مهههها يهههرون يف تضههههخيم  هسهههب ملشههههاعر 

بة يقومهون يويقللهون ويهونهون مه  أي جمهأرة أو مصه ،هما يف حمرقهة الولوهوسهت  ،العطف  اههأ
 وفقا  ملصلهتهأ. ،هبا

هههان مهه  أهههأ   ،فإرسههال اجلاسوسههني ألرتهها ،ويف سههفر يشههوع جههاء األمههر مرسههخا  لههذا املبههدأ
جهاء يف رد  ،ونشهر حالهة الرعهب الهيت مهألت قلهوب النهاس مهنهأ ،أهداف  ةظهار قهوة بهك ةسهرائيل

                                 
 .492بروتوهوالت حاماء حهيون. نصوحها، رموزها، أحولا التلمودية. عجاج نويهض. ص  (1)
ه 1242مصر، الطبعة األو   -يف اخلطاب واملصطلح الصهيوين. د.عبدالوهاب املسريي. دار الشرو ، القاهرة  (2)

 .412م. ص4999 –
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ِ: راحههاب عهه  سههبب تعاو هها مههع اجلاسوسههني: " قيههدر أيعرطيههاُهُأ  َعل ْمــا  َأن  الــر أل  »ويقياليههتر لِلههرَُّجلينير
 ، ًَااأليررضي يهعي ُسهاَّاِن األيررِض  ، ويأينَّ َوَأن  ر ْعَبك ْم َقْد َوَقَع َعَليـْ ـْن َأْجل ك ـمْ مجِي ألَنـ ًَـا قَـْد * ، َ ابـ وا م 
ْعًَا هِي   َسم  ، ويميا عيِملرُتُمهوُه مبيِلاي هييرفي يهيبَّسي الرَّب  ِميياهي حيرِر ُسوفي ُقدَّاميُاأر ِعنردي ُخُروِجُاأر ِم ر ِمصرري

يرِ  يف عي رِ األُررُدنا: سِ  ُتُمومهُيايُهوني ويُعوجي األيُمورِيانيي اللَّذي يرِ  حيرَّمر ْعًَا َفَىاَبْا قـ ل وبـ ًَـا*  ، اللَّذي ويلير  َسم 
اِء ِمهه ر فهيههورُ  ويعيليههى األيرر  ههبيِبُاأر، ألينَّ الههرَّبَّ ِةليُاههأر ُهههوي اهللُ يف السَّههمي ههان  ِبسي ِض تهيبرههاي بهيعرههُد ُرويل  يف ِةنرسي

ومهها يعطونهه  أنفسهههأ  ،لغههة يف نشههر اخلههوف مههنهأ(. فهههذا مثههال للمبا11-1: 4" )يههشِمهه ر  يرههتُ 
 ،وههههذا مههها اسهههتخدموه ويسهههتخدمون  ضهههد املسهههلمني يف فلسهههطني ،مههه  هالهههة ةعالميهههة مبهههالغ فيهههها

وا بهه  مهه  جمههازر يف ديههر ياسههني وقبيههة وهفههر قاسههأ عشههية ومهها قههام ،م1121مهه  بعههد سههنة خاحَّههةو 
م. 1117و ،م1121وهبأ يف ومها حهاحب حهر  ،واريهها مه  ا هازر ،العدوان الثالثي على مصر

وتهههدمري جسهههر  ،م1179قبهههل حهههرب رمضهههان  ،حهههّت انتشهههرت أسهههطورة اجلهههيش الهههذي ال يغلهههب
وقمههع  ،مث أعههادوا الاههرَّة يف جمههأرة حهه ا وشههاتيال ،مهه  هههذه األسههطورة شههيءبرليههف والههذي هسههر 

 ،واستخدام ههل الطهر  الغهري ةنسهانية ،وحصار اأة منذ سنوات ،م1117نية يالفلسط االنتفاضة
 وةظهار جيشهأ بقوة أضعاف أضعاف الواقع. ،لنشر الرعب م  دولتهأ

ةظهار أنفسهأ مبظهر املظلهوم لياسهبوا  ،وم  أهأ الوسائل اإلعالمية اليت يستخدمها اليهود
ومهههها حمرقههههة الولوهوسههههت املأعومههههة ةال امتههههدادا  لههههذه  ،ويبههههالغون يف  لههههك ،تعهههها ف الههههرأي العههههام

حيههث يظهههرون بلبههاس املههدافع عهه  نفسهه   ،ض فلسههطني احملتلههةلك حههنيعهأ يف أر وهههذ ،السياسههة
ونشهههروا يف األوسهههاش  ،وتهههأىب ةحهههالل السهههالم ،تثهههري القالقهههل يف املنطقهههة ،أمهههام جمموعهههات ةرهابيهههة

ولاهه  أهههل  ،اإلعالميههة أ ههأ دعههاة سههالم ميههدون أيههديهأ إلخواننهها يف فلسههطني مهه  أجههل السههالم
 ام الرأي العام.هاذا حوروا املشهد أم ،فلسطني يرفضون  لك

وجاء يف سفر يشهوع ةظههار أن أههل أرض هنعهان بقيهادة امللهو  ههأ الهذي  جييشهون اجليهو  
همهها هههو   ،وأ ههأ قههاموا بالههدفاع فقههج عهه  أنفسهههأ ،وجيمعههون اجلمههوع للقضههاء علههى بههك ةسههرائيل

ُدوين حيادي ي فيأيررسيلي أي جاء يف السفر: " ،فبعد ما فعل  يشوع واتباع  يف أرتا وعاي ،واقعهأ اليوم
، ويديبِههريي ميلِههِك  ِههيشي ، ويييههاِفيعي ميلِههِك خلي ههُروني، ويفِههررآمي ميلِههِك يهيررُمههوتي بهر ههامي ميلِههِك حي ههِليأي ِة ي ُهوهي ميلِههُك أُوُرشي

ُلوني يهيُقوُل:  ها حيهاحلييتر »* عيجر ُعهوني ألينهَّهي هريائِيلي ييُشهوعي ويبيهِك  احرعيُدوا ِةيليَّ ويأيِعيُنوين، فهينيضرِربي ِجبهر  «ِةسر
، ويميلِهههُك *  هههُروني، ويميلِهههُك يهيررُمهههوتي بهر هههِليأي، ويميلِهههُك حي هههُة: ميلِهههُك أُوُرشي سي تيميعي ُملُهههوُ  األيُمهههورِيانيي اخلريمر فيهههاجر
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ُلوني، ويحيِعُدوا ُهأر ويُهل  ُجُيوِشِهأر وينهيأيُلو  ، ويميِلُك عيجر ِيشي هاخلي ُعهوني ويحياريبُوهي هُل فيأيررسيهلي أي *  ا عيليى ِجبهر هر
اِل يهيُقولُهوني:  ِلرجي ِ  يَـَدْيَ  َعـْن َعب يـد كَ »ِجبهرُعوني ِة ي ييُشوعي ِة ي الرميهيلَِّة يف اجلر ًَـا . الَ تـ ـْر اْمـَعْد ا لَيـْ

ً ـــا الل َوَخلِّْصـــًَا َوَأع  ًَـــا، ألينَّهههُ  قيهههِد َعـــاج  هههاِهِننيي يف اجلريبيههه اْجَتَمـــَع َعَليـْ يهههُع ُملُهههوِ  األيُمهههورِيانيي السَّ " «لِ مجِي
وة ها جهاءوا إلعانهة  ،فيظههر ههذا الهن  أن يشهوع ومه  معه  ل يبهدأوا بالقتهال ،(1-9: 19)يش

  فصوروا املدافعني ع  أرضهأ معتدي  وبغاة. ،م  املعتدي  ،أهل جبعون
حيههث  ،همهها  جههوا  ات املههنهل يف قصههة هأميههة ملههو  الشههمال بقيههادة يههابني ملههك حاحههور

الذي  مجعوا اجلموع الغفرية اليت فاقت الرمل عهددا  الستئصهال  يصور السفر أن أولئك امللو  هأ
ههعي يقهول السههفر: " ،ومهها قهاموا بهه  مهه  جمهازر هنهها  ة هها هههو دفهاع عهه  الههنفس ،بهك ةسههرائيل هها مسِي فهيليمَّ

، أيررسيلي ِة ي يُوبيابي ميلِهِك ميهاُدوني، ويِة ي ميلِهِك مِشرهُروني، ويِة ي ميلِه ، يياِبنُي ميِلُك حياُحوري شيهافي * ِك أيهر
ِل، وييف  ، وييف السَّههر نُهوربَّ ِهنهَّهُروتي ُمررتهيفيعيهاِت ويِة ي الرُمُلوِ  الَِّذي ي ِة ي الشامياِل يف اجلريبيِل، وييف الرعيريبيِة جي

ِثهاياههنيي * ُدوري ايررب هها،  نهرعيههانِيانيي يف الشَّههررِ  ويالرغيههررِب، وياأليُمههورِيانيي وياحلر ويالرِفههرِزايانيي ويالرييُبوِسههيانيي يف اجلريبيههِل، الراي
ِههوايانيي  يرههتي حي  ههفياةِ وياحلر ــرلا  *  ررُمههوني يف أيررِض الرِمصر ــْعبلا َغف ي ــْم، َش ــه ْم َمَعه  ــلم ج ي وش  ــْم وَك  ــوا ه  َفَخَرج 

بيا خِبييرلَكالر ْمل  ال ى ي َعَلى َشاط ئ  اْلَبْ:ر  ف ي اْلَكثْـَرة ،  يُع هُؤاليِء *  ت  هيِثريية  ِجدواويميررهي تيميعي مجِي فياجر
ُرومي  اُءوا وينهيأيُلوا ميع ا عيليى ِميياِه مييهر  (.2-1: 11" )يشل َكْي ي َ:ار ب وا ا ْسَرائ يلَ الرُمُلوِ  مبِيعياد  ويجي

 وهاذا سار السفر على هذا النهل.

 : اجلحود والنسيان والنكران - ٩1
مهمهها رأوا مهه  اآليههات واملعجههأات  ،مهها يناصههون علههى أعقههاهبأوسههرعان  ،اليهههود قههوم هبههت

انقلبههوا علههى  ، هها هسههبت أيههديهأ شههيء ة ا أحههاهبأ مث ،تههوا مهه  نصههر ومتاههنيومهمهها أُ  ،البينههات
ن األدب مههع اهلل جههل جاللهه  وقههد سههبا بيههان  لههك يف مبهههث ئو ويسههي ،أعقههاهبأ جههأعني قههانطني

 وهذلك مبهث اإلميان بالنبوة. ،اإلميان باهلل
أ هأ  ،ووحهفوا به  يشهوع مه  حهفات الطعه  هعهادهأ مهع أنبيهائهأ ،و ا جاء يف سفر يشهوع

وتصهههرف  بتصهههرف ال يليههها ةال  ،وقنو ههه  مههه  رأهههة اهلل ،اهمهههوه بهههاالعياض علهههى قضهههاء اهلل وقهههدره
ونسههبوا لهه  هههالم أسههاء بهه   ،ووضههع  للههياب علههى رأسه  ،حيههث نسههبوا لهه  متأيها ثيابهه  ،باجلهلهة بههاهلل
بهل وههل  ،عنهدما ا هأم  الئهع مه  جيشه  علهى يهد أههل عهاي ،إللية واعيض علهى قهدرهللذات ا
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بعههد أن شههاهدوا   خاحَّههةو  ،وحههارت قلههوهبأ هاملههاء ،بالرعههب والههذعرأ امههتألت قلههوهببههك ةسههرائيل 
يتذمر ويدعو اهلل وندم على العبور خوفا  م  ةبادة األموريني لهأ ومتهىن لهو اهتفهى بهاألرض  يشوع

ويقههول معاتبهها  مهها ا يفعههل بعههد فههرار بههك ةسههرائيل مهه  أمههام عههدوهأ وهههأ املوعههودون  ،(1)قبههل العبههور
ويقههول األعههداء سيسههمعون هبأميتنهها فيجتمعههون علينهها ويقضههون علينهها ويقههول مهها ا تصههنع  ،بالنصههر

مث آيهههة سهههقوش جهههدران  ،(4)وههههل  لهههك جهههاء بعهههد أن شهههاهدوا آيهههة عبهههور األردن ،المسهههك العظهههيأ
جهاء يف  ،تصهل لهأ ههل ههذا ، رجهال  مهنهأم  أجل مقتل ستة وثالثنيمث بعد هل هذا  ،(9)أرتا

هاال  ِمه ر أيرِتيها ِة ي عيهايي الَّهيِت ِعنرهدي بهييرهِت آِوني شيهرر السفر: " ُههأر ويأيررسيهلي ييُشهوُع رِجي ِقيَّ بهييرهِت ِةيهلي، ويهيلَّمي
ههعيُدوا  ييسَُّسههوا األيررضي »قيههاِئال :  ههاُل وي ييسَُّسههوا عيههايي  فيصيههِعدي «. احر ُعههوا ِة ي ييُشههوعي ويقيههاُلوا *  الراجي مُثَّ ريجي
هعيدر أيرهُو أيلرفيهير ريُجهل أيور ثياليثيهُة آاليِف ري »ليُ :  هعيدر ُههل  الشَّهعرِب، بيهلر ييصر هرِبُوا عيهايي. الي الي ييصر ُجهل ويييضر

فيصيههِعدي ِمهه ي الشَّهعرِب ِة ي ُهنيهها ي أيرههُو ثياليثيههِة آاليِف *  «ُهنيهها ي ألينهَُّههأر قيِليلُههوني  ُتايلاهفر ُهههلَّ الشَّههعرِب ِة ي 
ِل عيايي ريُجل،  ت ة  َوَثالَث يَن *  ويهيريبُوا أيميامي أيهر ه ْم َأْهل  َعاَي َنْ:َو س  ًـْ ُِقوُهأر ِم ر رَج الل َفَضَرأَل م  ، ويحلي

ِر.  هدي ْثَل اْلَماء  أيمياِم الربياِب ِة ي شيبيارِبي ويضيريبُوُهأر يف الرُمنرهي َفَمو َق *  َفَىاأَل قـَْلب  الش ْعب  َوَماَر م 
ــى اْلَمَســاء ، ــر ألِّ ا َل ــاب وت  ال ــاَم َت ــى اأَلْرض  َأَم ــه  ا َل ــى َوْجه  ــَقَ  َعَل ــه  َوَس ــوع  ث َياَب ِ   َيش  ــي و ــَو َوش  ه 

ه مْ  آه  يَا َسـيِّد  الـر ألم  ل َمـاَ ا َعبـ ـْرَت هـَىا »ويقيالي ييُشهوُع: *  ا ْسَرائ يَل، َوَوَضع وا تـ َرابلا َعَلى ر ؤ وس 
ــْعَب األ ْرد ن   فهيعينيا ِة ي ييههِد األيُمههورِيانيي لِيُِبيههُدونيا؟  الش  ههير تيههدر ًَا وَ تهيعربِههري ا ِلاي ًَــا اْرَتَضــيـْ َســَكً ا ف ــي َعْبــر  لَْيتَـ

ائِههههِ ؟ *  األ ْرد نِّ  ههههاُه أيميههههامي أيعردي ههههريائِيُل قهيفي ههههوَّلي ِةسر ههههياُد: ميهههها يا أيقُههههوُل بهيعرههههديميا حي ههههأيُلكي ييهههها سي ههههميُع * أيسر فهيييسر
ِرُضهوني امسرينيها ِمه ي األيررِض. ويميها يُع ُساَّاِن األيررِض ويتُِيطُوني بِنيها وييهيقر نهرعيانِي وني ويمجِي هكي   ياالراي هنيُع المسِر تيصر

 (.1-4: 7" )يش«الرعيِظيِأ؟
وهههو مقههرر يف سههفر  ،سههرعة يف اجلهههود والناههران والناههول ،وهاههذا ديههدن يهههود عهه  الأمههان

  .م  يشوع نفس  هما هو مقرر يف السفريشوع حّت 

                                 
 ، وهذا افياء جلي على يشوع ب  نون.يصد  بوعده يؤم  باهلل فعل نيب مؤم  ليسهذا الاالم ومابعده   (1)
يف مبهث قصة يشوع يف سفره،  هر هالم وارنر هيللر، والذي ينفهي حصهول معجهأة، ويهرى أن مها حصهل   سبا  (2)

 هان بسبب زلأال.
 ةبطال هذه املأاعأ بأدلة علأ اآلثار.سبا يف مبهث قصة يشوع يف سفره   (3)
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 : حصار الشعوب - ٩٩
حصار يتجردون في   ،سياسة حصار الشعوب وسيلة ال يفتأ اليهود يستخدمو ا يف حروهبأ

وقههد  ،حهههيون بإخواننهها يف اههأة خههري شههاهد علههى  لههك ومهها يفعلهه  بنههو ،مهه  هههل معههاين اإلنسههانية
ففههي حههرهبأ علههى رسههول اهلل حههلى اهلل عليهه  وسههلأ اسههتخدموا هههذه  ،اسههتعملوه هثههريا  يف تههاركهأ

سههالم ابهه  أرب  نفههر مهه  اليهههود مههنهأفقههد قههام  ،اههأوة اخلنههد الطريقههة والههيت ل يعرفههها العههرب قبههل 
وهههو ة بهه  قههيس  ،انههة بهه  أرب احلقيهها النضههرينوه ،وحيههي بهه  أخطههب النضههري ،احلقيهها النضههري

 األحأاب علهى بتهأيب  ،ونفر م  بك وائل ،يف نفر م  بك النضري ،وأبو عمار الوائلي ،الوائلي
بائهههل ومجههع مهه  ق ،واطفههان ،فسههاروا يف العههرب ومجعههوا قههريش ،رسههول اهلل حههلى اهلل عليهه  وسههلأ

بتهريض بك قريظة حّت نقضهوا عههد  ،. مث قام حيي ب  أخطب النضري(1)العرب حلصار املدينة

                                 
ب  هشام قال: حدثنا أبو حممد عبد امللك ب  هشام قال حدثنا زياد ب  عبداهلل الباائي ال جاء يف السرية النبوية  (1)

اليهود  أب احلهأاب فههدثك يأيهد ، و ع  حممد ب  اسها  املطليب قال مث هانت اأوة اخلند  يف شوال سنة مخس
آل الأيههر وحممههد بهه  هعههب القرظههي والأهههري وعصههأ بهه  عمههر بهه  قتههادة وعهه  عبههد اهلل بهه  أرب باههر  بهه  رومههان مههويل

 واريهأ م  علمائنا هلهأ قد اجتمع حديث  يف احلديث ع  اخلند  وبعضهخأ تدث ما ال تدث بع بعض
بهه  أخطههب قههالوا ةنهه  هههان مهه  حههديث اخلنههد  أن نفههرا مهه  اليهههود مههنهأ سههالم ابهه  أرب احلقيهها النضههري وحيههي 

النضري وهانة ب  أرب احلقيا النضري وهو ة ب  قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي يف نفر م  بك النضري ونفر م  بك 
وائل وهأ الذي  حأبوا األحأاب على رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلأ خرجوا حّت قدموا على قهريش ماهة فهدعوهأ 

فقالت لأ قريش يا معشر ، ةنا سناون معاأ علي  حّت نستأحل ا  حرب رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلأ وقالوا 
بل ديناأ خري  :قالوا ،يهود ةناأ أهل الاتاب األول والعلأ مبا أحبهنا خنتلف في  أ  وحممد أفديننا خري أم دين 

لاتهاب يؤمنهون م  دين  وأنتأ أو  باحلا من  فههأ الهذي  أنهأل اهلل تعها  فهيهأ  أل تهر ة  الهذي  أوتهوا نصهيبا مه  ا
باجلبت والطااوت ويقولون للذي  هفروا هؤالء أهدى م  الذي  آمنوا سبيال أولئك الذي  لعنهأ اهلل وم  يلع  اهلل 
فله   ههد لهه  نصههريا  ة  قولهه  تعهها   أم تسههدون النههاس علهى مهها آتههاهأ اهلل مهه  فضههل   أي النبههوة  فقههد آتينهها آل 

 عظيما فمنهأ م  آم  ب  ومنهأ م  حد عن  وهفى عهنأ سعريا .ةبراهيأ الاتاب واحلامة وآتيناهأ ملاا 
فلما قالوا  لك لقريش سرهأ ونشطوا ملا دعوهأ ةلي  م  حهرب رسهول اهلل حهلى اهلل عليه  وسهلأ فهاجتمعوا  :قال

لذلك واتعدوا ل  مث خرج أولئك النفر م  يهود حّت جاءوا اطفان م  قيس عهيالن فهدعوهأ ا  حهرب رسهول اهلل 
 ابعوهأ على  لك فاجتمعوا معهأ في . حلى اهلل علي  وسلأ وأخ وهأ أ أ سياونون معهأ علي  وأن قريشا قد ت

 =خهههروج األحهههأاب قهههال ابههه  اسهههها  فخرجهههت قهههريش وقائهههدها أبهههو سهههفيان بههه  حهههرب وخرجهههت اطفهههان وقائهههدها 
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 اوبلغ هبأ األمهر مبلغ ه ،فاان احلصار على أشده على املسلمني ،رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلأ
 حّت جاء النصر م  اهلل. ،اعظيم  

ال جنهاة  احصهار   ،وحاحهر املهدن ،أهى يشهوع يف فتوحاته  علهى ههذا املنههى ،ويف سفر يشهوع
أو  اعهنهأ حهّت ميوتهو  شهيءألنه  مينهع ههل  ،فهذا هالقتهل حه ا ،  أل أ سيبادون على هل حالفي

. الي َأر يَ:ا م َمل َقةل م َقف َلةل ب َسَبب  َبً ـي ا ْسـَرائ يلَ ويهيانيتر جاء يف السفر: " ،فيقتلهأ ويبيدهأ اكرجو 
ههد   ههد  كيرههرُُج ويالي أيحي ُخلُ  أيحي أبههادوا هههل نفههس منفوسههة يف  ،(. وبعههد سههقوش األسههوار1: 1" )يههشييههدر

ـْن وأحرقوا املدينهة ودمروهها بالاامهل: " ،املدينة م  ةنسان وحيوان َوَحر م ـوا ك ـل  َمـا ف ـي اْلَمد يًَـة  م 
يــَر ب َ:ــدِّ  ــَر َواْلَمــًََم َواْلَ:م  ، َحت ــى اْلبَـَق ــْن ط ْفــل َوَشــْيا  ــل َواْمــَرَأة ، م  ــْيف   رَج  ويقيههالي ييُشههوُع * . الس 

 : يرِ   ييسَّسيا األيررضي ِ اللَّذي هررأيةي ويُههلَّ ميها لييها  »لِلرَُّجلينير ها ِمه ر ُهنيها ي الرمي رِجي ادرُخالي بهييرتي الرميررأيِة الأَّانِييِة ويأيخر
ُتميا لييا ريجيا ريا* «. هيميا حيليفر ويتهيهيا ويُهلَّ ميا فيديخيلي الرُغاليمياِن اجلرياُسوسياِن ويأيخر حيابي ويأيبياهيا ويأُمَّهيا ويِةخر

هريائِيلي.  هارِجي حمييلَّههِة ِةسر ههاُهأر خي ههائِرِهيا ويتهيريهي هها ُههلَّ عيشي ريجي َوَأْحَرق ــوا اْلَمد يًَــَة ب الً ــار  َمــَع ك ــلِّ َمــا * لييها، ويأيخر
 فأي حصار وحشي هذا؟ (42-41: 1)يش "ب َها

 : اجلرائم واإلبادة - ٩2
فقد جهاء يف التلمهود: حمهرم  ،عتقد اليهود أن  ليست ألروايل اري اليهودي حرمة لدى اليهودي

بهل ة ا رأى  ،على اليهودي أن ينجي أحدا  م  األ يني م  ههال  أو كرجه  مه  حفهرة يقهع فيهها
وقهههال "ميمهههانود": الشهههفقة  نوعهههة بالنسهههبة لغهههري  ،أحهههد األ يهههني يف حفهههرة لأمههه  أن يسهههدها حجهههر

ألن  ،فههإ ا رأيتهه  واقعهها  يف  ههر أو مهههددا  خبطههر فيهههرم عليههك أيههها اليهههودي أن تنقههذه ،ياليهههود
بهههل  ،ل يقتلهههوا عههه  آخهههرهأ ،قضهههت التهههوراة بقهههتلهأ مجيعههها  السهههاان الهههذي  ههههانوا يف أرض هنعهههان 

ولذلك يلأم قتل اري اليهودي الحتمال أن ياون م   ،رب بعضهأ واختلج بباقي أمأ األرضه
 .هؤالء الاربني

                                 = 
ب  حص  ب  حذيفة ب  بدر يف بك فأارة واحلارث ب  عوف ب  حارثة املري يف بك مرة ومسعر ب  رحيلة ب   عيينة

هالل ب  خالوة ب  اشجع ب  ريهث به  اطفهان فهيم  تابعه  مه  قومه   نويرة ب   ريف ب  سهمة اب  عبد اهلل ب 
 . 2. ج111-112م  أشجع. "السرية النبوية" الب  هشام. ص
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ألنههه  بههذلك يقهههرب قربانههها   ،ويههن  التلمهههود علههى أن مههه  العهههدل أن يقتههل اليههههودي هههل أ هههي
 .(1)اهلل ة 

 ،مههال يههأت يف اههريه مهه  األسههفار ،جههاء فيهه  مهه  الطههوام والاههوارث وا ههازر ،ويف سههفر يشههوع
وا ازر واإلبادة هي أظههر اآلثهار السهلبية الهيت  ،سلبية هبرية على أخال  اليهود اوتر  بذلك آثار  

 حّت مُسي سفر يشوع  "سفر ا ازر". ،ترهها السفر على أخال  اليهود

جمهههازر يشهههوع  -مستهسهههنني–تقهههول ههههاري  أرمسهههيونل عههه  واضهههعي سهههفر يشهههوع: ووحهههفوا 
 . (4)هما لو هان قائدا  عساريا  آشوريا    ،لشعب عاي

اسههتفتاء يف عههدد مهه  مههدارس تههل أبيههب ومههدن ومسههتعمرات  . تامههاري وقههد أجههرى العههال هههه
ةسرائيلية أخرى حول األسهاليب المجيهة الهيت انتهجهها يشهوع. وقهد جهاء يف نتهائل االسهتفتاء أن 

مهههه  التالميههههذ يؤيههههدون بصههههورة قطعيههههة ةبههههادة السههههاان  %99وأن  ،يؤيههههدون أسههههاليب  12،11%
 العرب متاما  يف املنا ا احملتلة.

دة يف أدبيههات جههو  ةميههونيأ ومجاعههة هههاا ة  أن أسههلوب يشههوع اإلبههادي ومثههة ةشههارات عديهه
 .(9)هو األسلوب األمثل

ةن جمههرد وجههود سههفر واحههد مثههل "سههفر يشههوع" مهه  يقههول الههدهتور حممههد احلسههيك ةمساعيههل: 
جيعهل مه  ههذا الاتهاب )املقهدس(  -ولهيس ههل الاتهاب املقهدس-ضم  أسفار الاتاب املقهدس 

 -وعلههى رأسههها األمههأ املتهههدة-يال  دامغهها ، جيههب وضههع  يف احملافههل الدوليههة وثيقههة ةدانههة هاملههة ودلهه
علههى -لياههون مهه  ضههم  ملههف القضههية الفلسههطينية إلعههادة النظههر فيمهها اقيفتهه  البشههرية مهه  آثههام 

الاتهههاب -يف حهها الدولهههة الفلسهههطينية والشههعب الفلسهههطيك بأسهههره. همهها ُيسهههِقج  -مههدار التهههاريت
لهة اإلسهرائيلية املأعومهة يف دولهة فلسهطني. ولهيا  الاتهاب املقهدس أي حا تهاركي للدو  -املقدس

خههري شههاهد علههى ةجههرام هههؤالء القههوم، وخههري شههاهد علههى بههك ةسههرائيل وهيفيههة حههيااتهأ ملفهههوم 

                                 
 .471اليهودية. د.أأد شليب. ص  (1)
 .49تاريت الاتاب املقدس. هاري  أرمسيونل. ترمجة: د.حممد حفار. ص  (2)
 (.299/ 1بدالوهاب املسريي. )موسوعة اليهود واليهودية والصهوينية. د.ع  (3)
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اإلبادة املثالية )حر  البشر واحليوانات والأرع(. بدون أي ضمري أخالقي أو حهّت ضهمري ةنسهاين 
 .(1)!!وة والوحشيةيُذهر. وبضمري ديك بالغ القس

وةن ههان سههفر يشههوع اسهتها اسههأ "سههفر ا هازر" ولاهه  اخلطههوش العريضهة لسياسههة اإلجههرام 
ِحنيي تهيقرُرُب جاء يف سفر التثنية: " ،واإلبادة سطرها التوراة احملرفة على لسان موسى علي  السالم

ِعهيا ِة ي الص ههلرِح،  ههتيدر هها اسر ههير ُ يارِبهيهي ، فيُاههل  * ِمهه ر ميِدينيههة  ِلاي ههتر ليههكي ابهيترههكي ِة ي الص ههلرِح ويفهيتيهي فيههِإنر أيجي
ير  َوي ْستَـْعَبد  َل َ الشَّعرِب الرميورُجوِد ِفيهيا ييُاوُن  ، بيلر عيِملي *  َلَ  ل لت ْسخ  تر ميعيهكي ويِةنر لير ُتسياِلمركي

ــْرَهاحيررب هها،  هها الههرَّب  ِةلُههكي ِة ي ييههِد ي *  َفَ:ام  ــْيف   ويِة يا ديفهيعيهي يــَع   ك ور َهــا ب َ:ــدِّ الس  *  فَاْضــر أْل َجم 
ِسههكي  هها لِنهيفر هها، فهيتهيغرتيِنُمهي ِتهي ِدينيههِة، ُهههل  ايِنيمي ههاِئُأ ويُهههل  ميهها يف الرمي ههاُء وياألي رفيههاُل ويالربهيهي ، ويتيأرُهههُل ويأيمَّهها الناسي

اِئكي الَّهه ههةي أيعرههدي ا تهي *  يِت أيعرطيهها ي الههرَّب  ِةلُههكي ايِنيمي ههذي ا الَّههيِت هاي ِة ِمنرههكي ِجههدو عيههُل ِعيِميههِع الرُمههُدِن الربيِعيههدي فر
ههُعوِب الَّههيِت يُهعرِطيهكي الههرَّب  ِةلُههكي نيِصههيب ا *  ُمههُدِن ههُؤاليِء األُميههِأ ُهنيهها لييرسيهتر ِمهه ر  ويأيمَّهها ُمهُدُن هههُؤاليِء الش 

تيبرِا ِمنهرهيا نيسيمية  مَّا،  ِهوايانيي بيلر ُ يراُمهيا  يررمي  * فيالي تيسر نهرعيانِيانيي ويالرِفرِزايانيي وياحلر ِثهايانيي وياأليُمورِيانيي ويالراي ا: احلر
هها أيميههري ي الهرَّب  ِةلُههكي ويالرييُبوِسهيانيي   ،واإلبههادة(. فاههل خمهالف مصههريه القتههل 17-19: 49)تههث "، هيمي

 أو الر  والعبودية.
فجهاء يف السهفر أن يشهوع  ،أرض الواقهعوقد جاء سهفر يشهوع لتطبيها ههذه التعليمهات علهى 

عشهر  نهايف سقوش أرتا قتهل ههل سهاا ا بهال اسهتثناء الرجهال والنسهاء واأل فهال والشهيوا وههأ اث
ول ياتف بذلك بل أمر بقتل ههل البههائأ حهد السهيف مه   ،قضى عليهأ مجيعا  يف حلظات األف  

 وليس  لك فهسب بل أحر  املدينة بالاامل بالنار ودمرها تدمريا . ،البقر والغنأ واحلمري
 شهيئ اوبعد املعرهة بسبب خيانة عخان ب  هرمي ب  زبدي به  زاريل مه  سهبج يههو ا وأخهذه 

بسههبب  ،أمههر برمجهه  باحلجههارة وقتلهه  بههل وقتههل أهلهه  وأبنائهه  وبناتهه  وحههّت هبائمهه  ،مهه  انههائأ أرتهها
 فأي ظلأ وأي ج وت وأي بطش كول  رم فعل  لك فضال  ع  نيب؟!! ،جريرت 

بهدون ةظههار  ،مث يتج  يشوع لعاي ويفعل فيها م  الفتك واإلبادة والدمار ما فعل  يف أرتها
                                 

د.م. حممد احلسيك ةمساعيل. ماتبة وهبة،  .بنو ةسرائيل القصة الااملة، م  التاريت القدب وحّت التاريت احلاضر  (1)
 .24-21م. ص4994-ه1244الطبعة األو ،  ،مصر-القاهرة
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 اوجيعلهههأ خههدم   ،مث يسههتعبد اجلبعهونيني الههذي  أتهوا مسههاملني يطلبههون عفهوه ،أي نهدم علههى مها فعههل
 نهأ ويصفهأ بالعبيد ويغلمح لأ القول.ويلع ،أ الء لبك ةسرائيل

ويفتههك هبههأ  ،مث يواحههل جمههازره مبلههو  أورشههليأ وحهه ون ويرمههوت وخلههيش وعجلههون وأتبههاعهأ
 مقيتة. بعنجهيَّةوجيعل قادة جيش  يدوسون رقاب امللو   ،فتاا  ال نظري ل 

تهدمريه فياهرر جمهازره وفتاه  و  -حسهب زعمههأ–مث يتج  ألعظأ ةبادة وجمازر دو ها التهاريت 
وهههل أرض  ،ودبههري ،وحهه ون ،وعجلههون  ،وخلههيش ،ولبنههة ،مقيههدة : وةبادتهه  يف أرتهها يف هههل مهه 

ومجيهههع أرض جوشههه  ة   ،وههههذلك يف قهههاد  برنيهههع ة  اهههأة ،اجلبهههل واجلنهههوب والسههههل والسهههفويل
 جبعون.

ويعرقهههب اخليهههول  ،فياهههرر فتاههه  وتهههدمريه وجمهههازره ،مث يتجههه  ملواحهههلة ا هههازر واإلبهههادة حلاحهههور
 ،وأراضهههي الشهههمال يف اجلبهههل ،وأهشهههاف ،ومشهههرون ،مث يفعهههل  لهههك يف مهههادون ،وتهههر  املرهبهههات

 ،واحلثيهههني ،واألمههوريني ،ويبيههد الانعههانيني يف الشههر  والغههرب ،ومرتفعههات دور ،والسهههل ،والعربههة
عههدا مهه  بقههي مث يبيههد العنههاقيني مهها  ،واحلههويني يف أرض مصههفاة ،واليبوسههيني يف اجلبههل ،والفههرزيني

وهههان هامههل عههدد امللههو  الههذي  قههتلهأ يشههوع واحتههل أراضههيهأ  ،وأشههدود ،وجههت ،مههنهأ يف اههأة
  ملاا .نيوثالث اواحد   ،وأفىن ماشيتهأ ،وأباد شعوهبأ بالاامل ،وأحرقها ودمرها

أههه   هها أثبتههوه يف سههفر يشههوع  عنجهيَّههةفهههل عههرف التههاريت فتاهها  وجرمهها  ووحشههية وقسههوة و 
ةن هذه اجلرائأ أر ل حفة وأحج ُخلا  ،ونسبوه لنيب اهلل يشوع علي  السالم ،واعتقدوه وآمنوا ب 

 فايف ينسب يهود  لك ألحد أنبياء اهلل؟!! ،وأبشع  نب ميا  أن يوحف ب  ةنسان
ووحهية  ،بأمر الربيذهر السفر أ ا هلها هانت  ،والعجيب أن  بعد هل هذه ا ازر الفظيعة

هاني ِمه ر ِقبيهِل الهرَّبا أينر ُيشيهدادي يقول: " ،وأن الرب  لب أن تاون بال رأة وال رأفة ،موسى ألينَُّ  هي
ههريائِيلي لِلرُمهياريبيههِة فهيُيهيرَُّمههوا، فيههالي تيُاههوُن عيليههيرِهأر ريأرفيههة ،  ههّتَّ ُياليقُههوا ِةسر ــاد وَن َكَمــا َأَمــرَ قُهلُههوبهيُهأر حي  بَــْل يـ َب

 (.49: 11)يش "ُموسيى الر ألم 

ولهذا يظههر احلاخامهات يف ةسهرائيل أاسها   ،علهى أخهال  اليههود السهيءوهذا ل  هبري األثهر 
ة همجهازر حه ا وشههاتيال جنونيها  لتوسهيع حهدود ةسهرائيل ويه رون ههل املغهامرات العسهارية الدمويه

تشهجيع الغهأو ومبارهته  والسهري ول يقتصر احلاخامات أثنهاء اهأو لبنهان علهى  ،مبثل هذه النصوص
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( الهههيت اعاشهههو ههههي أرض ) ،وة ههها قهههالوا: ةن لبنهههان ،بابات وههههأ يتلهههون التهههوراة احملرفهههةيف داخهههل الهههد
وجمههازر  ،ود  بههريوت بالقنابههل ،واعتهه وا أن تههدمري مههدينيت حههور وحههيدا ،أعطاههها الههرب إلسههرائيل

ر الههرب يشههوع بهه  نههون بإبههادة حيههث أمهه ،حهه ا وشههاتيال هههي عمههل ديههك يبارههه  الههرب ةلهه  ةسههرائيل
مجيع الانعانيني والشعوب الساهنة يف فلسطني واألردن وسوريا ولبنان. وأمره بأن ال يهي   فهال  

 . (1)بل أمره بإبادة مجيع البهائأ املوجودة ،وأن يبيد الال ،وال شيخا  وال رجال  وال امرأة
 لسببني: ،والواقع أن يشوع علي  السالم بر  م  هذه ا ازر

 األول: أن األنبياء ال ميا  أن يقوموا هبذه األعمال اإلجرامية احلقرية.
 .م. أي قبههههل 1299احلفريههههات أثبتههههت أن أرتههها قههههد ُدمههههرت متامههها  حههههوايل سههههنة  نَّ أالثهههاين: 

األخهرى الهيت زعمهوا أن يشهوع وأن املدن  ،ألقلدخول يشوع املأعوم ة  أرتا بثالمثائة عام على ا
و لهك يف أواخهر العصهر  ،ههد يشهوع بثالمثائهة عهام علهى األقهلقد ُدمرت متاما  قبل ع هانت  دمرها

 .(4)(قبل امليالد 1229ال ونأي املتوسج )

 إضفاء الشرعية على اجلرائم واالحتالل: - ٩3
منطلها مه    لهكرائمهأ الوحشهية والمجيهة، و ليه روا جهيضفي اليهود الشهرعية علهى أفعهالأ 

يأعمهههون ههههذبا  أ ههها هانهههت بهههأمر الهههرب وأمهههر فعقيهههدهأ أ هههأ أبنهههاء اهلل وأحبههها ه وشهههعب  املختهههار، 
أنبيائ ، وأن األرض لأ بوعهد اهلل آلبهائهأ بهل وحلفه  لهأ، فأعمهوا أن موسهى ههو مه  أمهر بإبهادة 

وامهر: ويقهول يف ختهام التعليمهات واأل (.17-19: 49)تهث الانعانيني هما جاء يف سفر التثنية
اعربُهرر  فياآلني ُقأُ "وأما يف سفر يشوع فهو هثري جدا  وم  هذه النصوص: "هما أمر الرب ةلك". 

ههريائِيلي.  ُههأر أيير لِبيههِك ِةسر هها لي ا الشَّههعرِب ِة ي األيررِض الَّههيِت أينيهها ُمعرِطيهي ا األُررُدنَّ أينرههتي ويُهههل  هههذي ك ــل  * هههذي
ع  َتد وس ه  ب ط ون  َأقْ  ُت ُموسيىَدام ك ْم َلك ْم َأْعطَْيت ه  َمْوض   (.9-4: 1)يش "، هيميا هيلَّمر

الي ألنه  بإعانهة مه  الهرب: " ،م  جمازر وةبادات فهو شرعييشوع   فعلما أن هل  ويأعمون 
                                 

نقهههال  عههه  هتاب"ةسهههرائيل الصههههيونية ، 79-11املهههدخل لدراسهههة التهههوراة والعههههد القهههدب. د.حممهههد علهههي البهههار. ص  (1)
 السياسية"

 .11املدخل لدراسة التوراة والعهد القدب. د.حممد علي البار. ص  (2)
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 . يياتِههكي ِهههكي ُهههلَّ أييَّههاِم حي ههان  يف ويجر ــون  َمَعــ َ ييِقههُف ِةنرسي ًْــا  َمــَع م وَســى َأك  لُههَكَمــا ك  كي ويالي . الي ُأمهِر
 (.2: 1)يش  "أيتهررُُهكي 
فجاء علهى لسهان راحهاب  ،وأن األمأ قد علمت بذلك ،يأعمون أن هبة األرض م  الربو 

ِ: الأانيهة: " ههُت أينَّ »ويقياليههتر لِلهرَُّجلينير نيهها، الــر أل  قَـْد َأْعطَــاك م  اأَلْرضَ عيِلمر ، ويأينَّ ُرعرههبيُاأر قيهدر ويقيههعي عيلييهر
يعي  ِلُاأر ويأينَّ مجِي  (.1: 4)يش "ُساَّاِن األيررِض  يابُوا ِم ر أيجر

هانههت   ،بههل ويههدعون أن ا ههازر والقسههوة والفظاعههة الههيت انتهجههها يشههوع يف هههذه الفتوحههات
ههريائِيلي لِلرُمهياريبيههيقههول: " ،بهأوامر الههرب ههّتَّ ُياليقُههوا ِةسر ههدادي قُهلُههوبهيُهأر حي ههاني ِمهه ر ِقبيههِل الهرَّبا أينر ُيشي ِة ألينَّههُ  هي

 (.49: 11)يش "َبْل يـ َباد وَن َكَما َأَمَر الر ألم م وَسىفهيُيهيرَُّموا، فيالي تيُاوُن عيلييرِهأر ريأرفية ، 
وسههأهتفي باإلشههارة ة  مواضههعها  ،نصههوص هثههرية تههدل علههى هههذه املسههألة جههاء يف السههفرو  

 29 ،42، 12-19: 19و 1، 4: 1و 17-11: 1: )ههههي واضهههعوامل ،بعضهههها دفعههها  ل  الهههة
 (.12، 19، 1، 2: 49و 22، 29: 41و 9: 11و 49، 12، 1: 11و

 : استخدام النساء ملصلحة اليهود - ٩4
هههريأيةي قيرِيبِهههكي جهههاء يف الوحهههايا العشهههر: " هههتيِ  امر ، فمههه  يهههأن بهههامرأة قريبههه  (41: 2" )تهههثويالي تيشر

األجانههب جههائأ، يسههتها املههوت، وال يعتهه  التلمههود القريههب ةال اليهههودي فقههج، فإتيههان زوجههات 
واستنتل م   لك احلاخام )رشي( أن اليهودي ال كطمل ة ا تعدى على عرض األجنيب ألن ههل 
عقد ناايل عند األجانب فاسد، ألن املرأة اليت ل تا  م  بك ةسرائيل ههي هبهيمهة، والعقهد ال 
يوجههههد مههههع البهههههائأ ومهههها شههههاهلها، وقههههد أمجههههع علههههى هههههذا الههههرأي احلاخامههههات )بشههههاي، وليفههههي( 

مها  ة ا أتهى امهرأة مسهيهية، وقهال ميمهانود: ةن لليههود احلها يف ااتصهاب يرتاب اليههودي حمر   الف
 . (1)النساء الغري مؤمنات أي الغري يهوديات

 ل اليهود، فيستخدمون املرأة هسلعة لتهقيها مصهلهة اليههود،  وهذا ،ينظرون للمرأة هاذا
املقدسهههة ال ارابههة فيههه ، واسههتخدام املهههرأة  ومسههألة الأنههها عنههدهأ شهههب   بيعيههة و هرهههها يف أسههفارهأ

                                 
. نقهال  عه  هتهاب: الانهأ املرحهود يف قواعهد التلمهود لهروهلنل، والتلمهود شهريعة 471د.أأد شهليب. ص .اليهودية  (1)
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مصلهة أيضا  أمر ال ارابة فيه ، فقهد زعمهوا أن آدم مهارس الأنها مهع الشهيطانة  بالأنا بغرض  قيا
ةبههراهيأ قههدم امرأتهه  للنمههرود وألبيمالههك  وقههالوا ةنَّ ليليههت، ومارسههت  حههواء مههع جمموعههة شههيا ني، 
رأوبهني  وقالوا ةنَّ سالم مبمارسة الر يلة مع ابنتي ، ليتهصل على خري بسببها، واهموا لوش علي  ال

(، ويهههو ا بهه  44: 92ابهه  يعقههوب الباههر  هههب واضههطجع مههع بلهههة سههرية أبيهه  وأم أخوتهه  )تههك
يعقههوب زنهها بأوجههة ابنهه ، وزعمههوا أن داود زنهها حليلههة قائههد مهه  قههواد جيشهه ، وزعمههوا أن الههرب أمههر 

ري مهها يههأف  هههر النسههاء يف هتههبهأ مههرتبج بالأنهها، (، وهثهه4: 1النههيب هوشههع بههالأواج مهه  زانيههة )هههو 
 .(1)بشال هبري ومريع

، بإماانيهههة االسهههتفادة مههه  املهههرأة ولهههو هانهههت زانيهههة و لهههك وجهههاء يف السهههفر مههها يرسهههت  لهههك
ملصههلهة اليهههود، فتههأف قصههة اجلاسوسههني الههذي  قصههدا منههأل دعههارة وزنهها ليقومهها مبهمههة التجسههس 

سههههطح املنههههأل بههههني عيههههدان الاتههههان وال يههههذهر يف السههههفر ويضههههطجعا عنههههدها، مث كتليههههان هبهههها يف 
فيهههها استهسهههان فعلههههأ، وتسهههتها ههههي  اسههتناار ملههها قامههها وقامهههت بههه ، بهههل سهههيا  القصهههة يظههههر

 (.41-1: 4)يش العيش بني بك ةسرائيل ومجيع أهلهاو النجاة بني هل أهل أرتا، 
الأانيههة وهأنه  أمهر يسههوس فههذا تشهجيع لهها علهى فعلهها، ول يناههر عليهها بهل يتعلهها هبها وحهف 
ا على خيانتهها و نهها فعل ، بل وتذهر بعض املصادر: أن يشوع تأوج براحاب الأانية، ماافأة ل

 . (4)وقد ولد لراحاب الأانية بنات ه َّ جد ات لثمانية م  أنبياء بك ةسرائيل ،وبك قومها
تسههتخدم ملصههلهة اليهههود، وتههأف قصههة عظههيأ مهه  عظمههائهأ لتؤهههد فعههال  أن املههرأة هالسههلعة 

فجههاء يف السههفر قصههة هالههب بهه  يفنههة، الههذي وهههب ابنتهه  عاسههة ملهه  يضههرب العنههاقيني، فأخههذها 
اليُب: عثنيئيل ب  قناز. جاء يف السفر: " ر  ويييأرُخُذهيا »ويقيالي هي ِرُب قهيررييةي ِسفر أ ْعط يه  َعْكَسَة مي ر ييضر

ًَت ي اْمَرَأةل  ا ُعثرِني* «. ابـْ . فيأيخيذيهي اليهبي ًَتَـه  اْمـَرَأةل ِئيُل برُ  قهينيازي أيُخو هي : 12)يهش" فََأْعطَاه  َعْكَسـَة ابـْ
11-17). 

                                 
 .911-929د.حممد علي البار. ص .لعهد القدبينظر: املدخل لدراسة التوراة وا  (1)
 .921د.حممد علي البار. ص .املدخل لدراسة التوراة والعهد القدب  (2)
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دون النظهههر  ،مصهههلهة اليههههودهاهههذا يصهههورون املهههرأة وهأ ههها سهههلعة وماافهههأة تعطهههى ملههه  كهههدم 
 ودون مراعاة لارامتها. ،لرابتها

 : اجلنب واخلوف والنكول - ٩5
تااسة، وم   لك ما فعلوه م  جبهنهأ مه  قتهال العمهاليا سبا  هر أ أ م  أسرع اخللا ان

مع موسى علي  السالم، بعهد أن شهاهدوا املعجهأات وجنهاة موسهى وقومه  مه  فرعهون مبعجهأة ةليهة 
 عظيمة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )يقهول تعها :  ،وقد  هر اهلل جل وعال  لهك عهنهأوهاذا جبلتهأ، 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 ،. ومبا أن هذا النيب يعلأ ناهوص بهك ةسهرائيل[421]البقرة:(   ڈ ڈ ژ ژ
وفهرارهأ عنهدما تمهى و ههيس  ،وجبهنهأ وخسهتهأ وارتعهاهبأ عنهدما  مهر  احلهد  ،وناهثهأ للعههد

ةن  ،(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)قهههههههال لههههههههأ:  ،املعرههههههههة
وخهههري لاهههأ أن تبقهههوا هاهههذا قبهههل أن يفهههرض علهههياأ  ،فسهههرعان مههها تتخههها لون ،ة بهههائعاأ معروفههه

 حيث ياون الناوص آنذا  هفرا  وةخالال  بالعهد والوعد. ،القتال
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ولاههههههه  القهههههههوم قهههههههالوا بصهههههههوت واحهههههههد: 

 هل مسواات القتال موجودة.  ( چ چ چ چ ڇ
هههي  بيعههة يهههود  ،تولههوا وناصههوا ورهها لوا ةال قليههل مههنهأ ،ولاهه  عنههدما هتههب علههيهأ القتههال

 . (1)ونقض العهود واملواثيا ،اخلور واجلال
وجاء يف السفر ما يدل على  لك ويقرره، مثل ما حصل ليشوع وشهيوا بهك ةسهرائيل وبقيهة 
 الشعب، فبعد أن زعموا أ أ شاهدوا معجأة العبور وسقوش أسوار وأرتا وبعهد أن قتلهوا األلهوف

 ، رجهال  مهنهأ يناصهون وجيبنهون بهل ويصهل األمهر ة  اايهة اجلهالنياملؤلفة، و رد قتل سهتة وثالثه
                                 

 .991-992ينظر: اهلل جل جالل  واألنبياء يف التوراة والعهد القدب. د.حممد علي البار. ص  (1)
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ههُل : "فيقههول ،وحههال يشههوع يف تلههك احلادثههة ،حههال بههك ةسههرائيلويصههف السههفر  ُهأر أيهر فيضيههريبي ِمههنهر
ُِقهههوُهأر ِمههه ر أيميهههاِم الربيهههاِب ةِ  ِر. عيهههايي أيرهههوي ِسهههتَّة  ويثياليثِهههنيي ريُجهههال ، ويحلي هههدي هههبيارِبي ويضيهههريبُوُهأر يف الرُمنرهي  ي شي

ْثَل اْلَماء .  ـه  ا لَـى اأَلْرض  * َفَىاأَل قـَْلب  الش ْعب  َوَماَر م   َفَمو َق َيش وع  ث َيابَه  َوَسَقَ  َعَلى َوْجه 
ريائِيلي، ويويضيُعوا تُهري  . أيميامي تيابُوِت الرَّبا ِة ي الرميسياِء، ُهوي ويُشُيوُا ِةسر ويقيالي ييُشوُع: * اب ا عيليى ُرُ وِسِهأر

يَن آه  يَا َسيِّد  الر ألم  ل َماَ ا َعبـ ْرَت هَىا الش ْعَب األ ْرد ن  تـَْعب يـرلا ل َكـْي تَـْدفـََعًَا ا لَـى يَـد  اأَلم ـور يِّ »
ـــد ونَا نَّا يف عيههه رِ األُررُدنا. ل ي ب ي هههاي نيا ويسي هههوَّلي * ؟ لييرتهينيههها اررتيضيهههيهر هههياُد: ميههها يا أيقُهههوُل بهيعرهههديميا حي هههأيُلكي ييههها سي أيسر

ائِههِ ؟  ههريائِيُل قهيفيههاُه أيميههامي أيعردي ِرُضههوني * ِةسر يههُع ُسههاَّاِن األيررِض ويتُِيطُههوني بِنيهها وييهيقر عيههانِي وني ويمجِي نهر ههميُع الراي فهيييسر
كي الرعيِظيِأ؟ نيُع المسِر  (.1-2: 7) "«امسرينيا ِم ي األيررِض. ويميا يا تيصر
 قد رأى آيات اهلل ومعجأات ؟! ،فهل يُعقل أن ياون هذا فعل ومنطا نيب

يههأف السههفر و  ،ولاهه  هههذه  بيعههة يهههود عهه  التههاريت ،عههدد قليههل مههنهأمبجههرد قتههل هههل  لههك 
 لذلك أثر سليب على جمتمع اليهود.وهان  ،ليؤهد هذه اجلبلة والطبيعة

 : ة يف حتقيق مصاحلهمإثارة الفنت واستخدام املكر واخلديع - ٩6
وةنشهههههاء  ات يف العهههههالي قهههههام بههههه  اليههههههود يف بهههههث رويل الثهههههور يقهههههرر البهههههاحثون أن الهههههدور الهههههذ

، فههههأ دعهههاة الثهههورة وقهههادة اجلمعيهههات السهههرية وةثهههارة احلرههههات الدامهههة عظهههيأ جهههدا  ومؤههههد جهههدا  
 هبهذا الشهأن،اإلسهرائيلية نه  خطهري ويعيف اليههود بهذلك، فقهد ورد يف جملهة اجلامعهة  ،التقويض

(Lonis Dasteووضع )  على اهالف هتهاب عه  اليههود واجلمعيهات السهرية، وفيمها يلهي ههذا
 الن :

يهوديا ، سواء هان ظاهرا  واضهها  أو  ا  نصادف يف هل التغيريات الفارية الا ى تقريبا  ضمري 
جماالته ، حيهث  سهريا ، وعلهى ههذا فهإن التهاريت اليههودي ميتهد بامتهداد التهاريت العهاملي عميهع خفيا  

 .(1)الدسائس تغلغل في  ب الف
 افهيم  يهرو أ خطهر   خاحَّهةو  ،وهأ يسعون سعيا  حثيثا  إلثارة احلروب والقالقل بهني الشهعوب

                                 
 .917د.أأد شليب. ص .اليهودية  (1)
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مب ىب يب جت حت ) كهه  اهلل تعهها  عهه  حههالأ: ،مهه  املسههلمني واملسههيهيني ،علههى ديههنهأ

. قهههههههههههال [12]املائهههههههههههدة:(   خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ
ظههرفإ أي هلمهها مجعههوا وأعههد وا شههتت اهلل مجعهههأ. وقيههل: ةن « هلمهها»يريههد اليهههود. و  القههر يب:
أرسهههل اهلل علهههيهأ خُبتنيصَّهههر، مث أفسهههدوا فأرسهههل  -التهههوراة–ا أفسهههدوا وخهههالفوا هتهههاب اهلل اليههههود ملههه

عليهأ بطرس الرومي ، مث أفسدوا فأرسهل علهيهأ ا هوس، مث أفسهدوا فبعهث اهلل علهيهأ املسهلمنيإ 
ا هلمها اسهتقام أمهرهأ شهتتهأ اهللإ فالمها أوقهدوا نهارا  أي أههاجوا شهر ا ، وأمجعهوا أمهرهأ علههى فاهانو 

ر النههار مسههتعار.   حههرب النههيب حههلى اهلل عليهه  وسههلأ  هه  أمههرهأ فههذِهر هها لللَّههُ    وقهههرهأ ووه  أي رفيأيهي
أيههدي قههال قتههادة: أ لههأ اهلل جههل وعههأإ فلقههد بعههث اهلل النههيب حههلى اهلل عليهه  وسههلأ وهههأ  ههت 

هههادا    أي يسهههعون يف ةبطهههال اإلسهههالم،  هههعيورني يف لأليررِض فيسي :   ويييسر ا هههوس، مث قهههال جهههل  وعهههأ 
 .(1)و لك م  أعظأ الفساد، ولللَّ  أعلأ

ةال والشهعوب  انار احلروب، وههأ أ ال يهرون لهأ قيام ه والفنت وموقد وفهذا ديد أ فهأ مثري 
 ل الوسههائل وأحههج الطههر  ضههد العههدو بعيههدا  عهه  هههل متنههاحرة، ويف أثنههاء احلههروب يسههتخدمون أر 

معاين األخال  واإلنسانية، ويستهسهنون  لهك، ويف سهفر يشهوع جهاء األمهر ههذلك، فقهد أثهاروا 
وحشههية للقضههاء  ااحلههروب يف هههل املنطقههة يف فلسههطني واألردن وسههوريا ولبنههان، واسههتخدموا  رق هه

امههني لهههأ، ليفتهههوا املدينهههة علههى خصههومهأ، ومههه   لههك قصهههة خههديعتهأ ألههههل عههاي ووضهههع ال
 ابعههدد يقههدر بههاثك عشههر ألههف نفههس وترقههو  وأ فههاال   اوشههيوخ   ونسههاء   ويقتلههوا هههل مهه  فيههها رجههاال  

هها  الههرب أمههر يشههوع بقولهه : " ةنَّ يقههول هاتههب السههفر  ،املدينههة بالاامههل هها هيمي عيههُل ِبعيههاي  ويميِلِاهي فهيتهيفر
ا لِنُهُفوِسُاُأ.  ُبونهيهي ا تهينهرهي اِئميهي تهيهيا ويبهيهي يًلا ل ْلَمد يًَة  فهيعيلرتي بِأيرِتيا ويميِلِاهيا. اييهرري أينَّ ايِنيمي ِمه ر  اْجَعْل َكم 

ا يُع رِجياِل احلريررِب لِلص ُعوِد ِة ي عيا*  «ويرياِئهي . ويانهرتيخيبي ييُشهوُع ثياليثِهنيي أيلرهفي ريُجهل فهيقيامي ييُشوُع ويمجِي ي 
ههههليُهأر ليههههيرال ،  بيهههاِبريةي الربيههههأرِس ويأيررسي يًَــــة  انرظُهههُروا! أينهرههههُتأر »ويأيورحيههههاُهأر قيههههاِئال : * جي ً ــــوَن ل ْلَمد  ِمهههه ر ويرياِء  َتْكم 

ثِههري ا، ويهُ  ِدينيههِة هي ِدينيههِة. الي تهيبرتيعِههُدوا ِمهه ي الرمي ههتيِعداي ي ونُههوا ُهل ُاههالرمي يههُع الشَّههعرِب الَّههِذي *  أر ُمسر ويأيمَّهها أينيهها ويمجِي
ههُرُب قُههدَّ  هها يف األيوَِّل أينهَّنيهها نهيهر هها كيرُرُجههوني لِِلقيائِنيهها هيمي ِدينيههِة. ويييُاههوُن ِحينيمي ههييُِب ِة ي الرمي * اميُهأر، ميعِههي فهينهيقر

                                 
وةبراهيأ  ،القرآن. للقر يب أبو عبد اهلل حممد ب  أأد ب  أرب بار القر يب.  قيا: أأد ال دويناجلامع ألحاام   (1)

 (. 421-429/ 1) م.1112 -هه 1912أ فيش، دار الاتب املصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 
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ههّتَّ جنيرهِذبهيُهأر عيههِ  الرميدِ  ُرُجهوني ويرياءينيهها حي هها يف األيوَِّل. فهيييخر هارِبُوني أيميامينيهها هيمي ينيههِة. ألينهَُّههأر يهيُقولُههوني ِةنهَُّهههأر هي
 . ُرُب ُقدَّاميُهأر فهيُعهي * فهينهيهر ِدينيةي، ويييدر ميِ  ويمتيرِلُاوني الرمي *  ا الرَّب  ِةلُُاهأر بِييهدُِهأر ويأينهرُتأر تهيُقوُموني ِم ي الرميار

ههذُِهُأ الرمي  يًَــَة ب الً ــار  ِدينيههةي أينَُّاههأر ويييُاههوُن ِعنرههدي أيخر عيلُههوني. انرظُههُروا. قيههدر ت ْضــر م وَن اْلَمد  . هيقيههورِل الههرَّبا تهيفر
 (.1-4: 1)يش "«أيورحييرُتُاأر 

 وهأن السفر جاء لتأحيل هذه اخلصلة الذميمة وترسيخها.

 : التعلق باخلرافة - ٩7
التعلا باخلرافة، وجل عقائدهأ مبنية م  اآلثار السلبية اليت ترهها يشوع على أخال  اليهود 

علهههى اخلرافهههة، واآلثهههار السهههلبية املهههذهورة سهههابقا  والحقههها  ة ههها ههههي مبنيهههة علهههى اخلرافهههة، ومهههلء سهههفر 
، ومنهههها قصهههة (1)(42-1: 2و 17-1: 9)يهههشيشهههوع باخلرافهههات، منهههها قصهههة عبهههور  هههر األردن

-1: 1اف الشههعب)يشوهتهه ،ضههرب الاهنههة بههاألبوا  سههقوش أسههوار أرتهها القويههة فقههج بسههبب
وحهههوروا أن  ،، وههههذلك احلهههديث عههه  جهههيش ملهههو  الشهههمال بقيهههادة يهههابني ملهههك حاحهههور(4)(49

 ،بههل خرافههة مهه  اخلرافههات ،ومهه  البههدهي أ هها مبالغههة هبههرية ،عههدد اجليههو  فهها  عههدد الرمههل عههددا  
هههلي ِة ي يُوبيهههابي مي جهههاء يف السهههفر: " ، أيررسي اُحهههوري هههعي ييهههاِبنُي ميلِهههُك حي ههها مسِي لِهههِك ميهههاُدوني، ويِة ي ميلِهههِك فهيليمَّ

                                 
أن احتجهههاز ميههاه  هههر " 121يقههول رشههدي البهههدراوي: يههرى وارنهههر هيللههر يف هتابههه  "الاتههاب املقهههدس والتههاريت ص  (1)

م حدث زلهأال شهديد باملنطقهة وا هارت أ نهان مه  احلجهارة 1147األردن هثريا  ما تدث نتيجة للأالزل. ففي عام 
سهاعة. وحهدث نفهس الشهيء يف عهام 41واألتربة م  أعلى التالل على جانيب النهر وأوقفت جريان املياه متاما  ملدة 

ارت جوانههب ا هرى املههائي حيههث جهف النهههر متامهها  مقابهل أرتهها ملههدة م حههدث زلهأال وا هه1191م. ويف عهام 1142
ساعة. ويرى وارنر هيللر أن زلهأاال  البهد قهد حهدث يف موضهع مها، يف الشهمال نهتل عنه  توقهف سهريان امليهاه. يف 42

سمى خماضة حني يرى بعض املفسري  أن مياه النهر أحيانا  هثرية تقل حيث ال يأيد عما املياه ع  قدمني. وهذه تُ 
ألن املرء ميا  أن كوضها ويع  ة  الضهفة األخهرى. وتاثهر ههذه املخاضهات يف  هر األردن وخاحَّهة مقابهل مدينهة 

 (.49/ 2أنبياء بك ةسرائيل" د.رشدي البدراوي. )-أرتا. "قص  األنبياء والتاريت 

ويقههول روجيهه  جههارودي: مثههال التلفيهها سههبا يف مبهههث قصههة يشههوع يف سههفره، ةبطههال هههذه املههأاعأ بأدلههة اآلثههار.   (2)
: أرتها  لألسا ري التاركية، وهو "االستيالء على أرتا" فهذا االستيالء خمتلا م  أساسه  ألن علهأ اآلثهار أثبهت أن

ُدمارت يف القرن الرابع عشهر  .م. فقهد هانهت ة ن ال وجهود لها يف عههد يشهوع. "ملهف ةسهرائيل دراسهة للصههيونية 
 .19ص جارودي.السياسية" روجي  
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 ، هههافي شي نُهههوربَّ  * مِشرهههُروني، ويِة ي ميلِهههِك أيهر هههمياِل يف اجلريبيهههِل، وييف الرعيريبيهههِة جي ويِة ي الرُملُهههوِ  الَّهههِذي ي ِة ي الشا
ِل، وييف ُمررتهيفيعيهههاِت ُدوري ايررب هههها،  هههههر ، وييف السَّ ههههرر * ِهنهَّهههُروتي عيهههانِيانيي يف الشَّ نهر ِ  ويالرغيهههررِب، وياأليُمههههورِيانيي الراي

وايانيي  يرتي حيررُموني يف أيررِض الرِمصرفيا ِثهايانيي ويالرِفرِزايانيي ويالرييُبوِسيانيي يف اجلريبيِل، وياحلِر فيخيريُجوا ُهأر * ِة. وياحلر
ـــَرة ، ب َخْيـــل َشـــْعبلا َغف يـــرلا َكالر ْمـــل  ال ـــى ي َعَلـــى َشـــويُههههل  ُجُيوِشهههِهأر ميعيُههههأر،  اط ئ  اْلَبْ:ـــر  ف ـــي اْلَكثْـ
د ا  (.2-1: 11" )يشَوَمرَْكَبات  َكث يَرة  ج 

وجيعلههههأ يتعلقههون باخلرافهههات بعيهههدا  عههه   ،وال شههك أن  لهههك يهههؤثر سهههلبا  علههى أخهههال  يههههود
 .الواقع

 : املذابح والتعلق هبا - ٩8
وأنه  مبجهرد اليهود للرب تبار  وتعا  فيدعون أن  تب الدم ويعشها اللههأ املشهوي،  يءيس

 ،تعهها  اهلل عمهها يقههول الظههاملون علههوا  هبههريا   ،يشههأ رائهههة اللهههأ املشههوي تقهها لليهههود مهها يريههدون
  .مبهث اإلميان باهللوسبا احلديث ع  هذه العقيدة يف 
وال  .(1)هأ يف عقيهههدهأ يف عيهههد الفصهههحيلهههةجههه  و تالهههتهأ و  ،فعقيهههدهأ مرتبطهههة بالهههدم والقتهههل

يسهتطيع باحهث يف الفاههر اإلسهرائيلي أن يههذهر عجينهة الفطهري املفروضههة يف عيهد الفصههح دون أن 
اشهتهرت يقف عند همة توج  ة  اليهود م  هثري م  أعدائهأ يف هذا العيهد بالهذات، ههي الهيت 

وخالحههتها أن خبهههأ الفطهههري املفهههروض علههى اليههههود يف فصهههههأ قهههد  ،يف العههال باسهههأ همهههة الهههدم
جرت العهادة أن يهدخلوا يف عجينته  دمها  بشهريا  يأخذونه  مه  ضههية يقتلو ها مه  أُم هة  أخهرى اهري 

 وهذه التهمة ينارها اليهود. ،الضهية م  املسيهيني أو املسلمنياليهود، ويستهس  أن تاون 
حهههوادث عهههدة اههههأ اليههههود فيهههها بهههذلك حيهههث كتفهههي ولاههه  سهههجل الهههتهأ يطهههول تتبعههه  يف 

 ضهايا جيدو أ مقتولني ومسهوب دمهأ عوار أحياء يهودية.
ويتساءل اإلنسان ةزاء سيل مه  مثهل ههذه الهتهأ يغطهي ههل العصهور الوسهطى واجلهأء األهه  
م  العصر احلديث، أهذه هلها ةشاعات؟ وهل م  املماه  أن تنشهأ ةشهاعة وهمهة ووحهمة عهار 

                                 
 قصة يشوع يف سفره.مبهث سبا بيان  يف   (1)
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هل هذه الضخامة، فتغطي رقعة العال هل ، على مدى عشرات م  األجيال، دون أن ياون   لا
  (1)؟ا أد  نصيب م  الواقعل

، جهاء يف سهفر جهل جالله  ن ب  هللئو ء املذابح تقربا  هلل ولانهأ يسيم  أحول عقيدهأ بناو 
 ،ههان بهأمر موسهىويقول هاتب السفر أن بنهاء املهذبح   بناء مذبح على جبل عيبال، قصة يشوع

بيههِل  َمــْىَب:لا ل لــر ألِّ ِحينيئِههذ  بهيههىني ييُشههوُع قههال: " ،وأنهه  ماتههوب يف شههريعة موسههى ههريائِيلي يف جي ةِلههِ  ِةسر
 ، هههى. * ِعيبيههالي ِر تهيههوررياِة ُموسي تُههوب  يف ِسهههفر هها ُههههوي ميار ههريائِيلي، هيمي ههى عيبرهههُد الههرَّبا بيهههِك ِةسر هها أيميهههري ُموسي هيمي

ههعيُدوا عيلييرههِ   ا، ويأيحر ِديهد  هها حي هي ههد  عيلييهر ههارية  حيههِهيهية  لير يهيررفيهعر أيحي بيحي ِحجي ــوا ميهذر ، َوَ َب:  م ْ:َرقَــات  ل لــر ألِّ
 (.91-99: 1" )يشَ بَائ َ: َساَلَمة  

أن هههل األسههباش الههذي   ،عنههد اليهههود الابههرية ماانتههها ومهه  أدلههة ،مهه  اهتمههامهأ باملههذابحو  
 ،وبههك جههاد ،بههك رأوبههني ،هههادوا يقههاتلون السههاهنني شههر  األردن  ،اقتسههموا األرض اههرب األردن

 ،هأ مههذبح يف أرضهههأ اههري الههذي بنههاه يشههوع يف جبههل عيبههالئبسههبب بنهها ،ونصههف سههبج منسههى
واعته وا مها فعلهوه خيانهة للهرب  ،لهأ وفهدا  بقيهادة فينههاس به  ألعهازار وعشهرة ر سهاء معه  وأرسلوا

هاُءوا ِة ي ديائِهريِة األُررُدنا الَّهيِت يف أيررِض  جهاء يف خه  عهودة األسهباش الشهرقية: " ،وجلماعة ةسرائيل ويجي
نهرعياني.  ـْب   هي ً و َجاَد َون ْصـف  س  ً و رَأ وبـَْيَن َوبـَ حي ا َمًَس ـى ه ًَـاَك َمـْىَب:لا َعلَـى األ ْرد نِّ  َوبـًََى بـَ ، ميهذر

نرظيههرِ  ههريائِيلي قهيههورال : *  عيِظههيأي الرمي ههِمعي بهينُههو ِةسر ههُف ِسههبرِج »فيسي ههادي ويِنصر ي ويبهينُههو جي ُهههوي يا قيههدر بهيههىني بهينُههو ريأُوبهيههنير
عيههههاني، يف  نهر ههههِ  أيررِض هي حي ا يف ويجر ههههى ميههههذر ههههريائِيلي   ديائِههههريِة األُررُدنا مينيسَّ ههههعي بهينُههههو *  «ُمقيابِههههلي بيههههِك ِةسر هههها مسِي ويليمَّ

ههريائِيلي يف ِشههيُلوهي  تيميعيههتر ُهههل  مجيياعيههِة بيههِك ِةسر ههريائِيلي اجر : 44)يههش "ل َكــْي َيْصــَعد وا ا لَــْيه ْم ل ْلَ:ــْرأل  ِةسر
 على أمهية املذابح عندهأ. وهذا دليل (.19-14

 : حب املال وامتالك األرض - ٩١
اليهههههود عبيههههد املههههال والالهثههههون خلفهههه  يف هههههل ماههههان، لههههذا  ههههدهأ عهههه  التههههاريت رواد الربهههها 
ومؤسسهههوه، وحهههبهأ للمهههال وامهههتال  األرض مههه  األمهههور املشههههورة عههه  اليههههود، ويهههأف  لهههك مههه  

                                 
ل يف املوضههههوع فصَّههههوقههههد . 111-112د.حسهههه  ظاظهههها. ص .ينظههههر: الفاههههر الههههديك اليهههههودي أ ههههواره ومذاهبهههه   (1)

 .499-117د.عبدالوهاب املسريي يف هتاب  "يف اخلطاب واملصطلح الصهيوين، دراسة نظرية تطبيقية" ص

http://kotob.has.it



 نقديةسفر يشوع دراسة عقدية  
287 

اعتقادهأ أن الدنيا واملال والثهراء ملهك هلل، وملها ههان التلمهود يقهرر أن اليههود أجهأاء مه  اهلل، فهإن 
لذلك يعته ون أنفسههأ مهالاني لاهل مها يف األرض مه  ثهراء بالنيابهة عه  اإلله ، وقهد جهاء  اليهود

رِ ر يف وحايا موسى: " (، وفسر علماء التلمود هذه الوحية عواز أن يسر  11: 2" )تثويالي تيسر
اليهودي مال الغريب أي اري اليهودي، فسلب مال  ليس خمالفا  للوحايا، وسار الفار اليههودي 

تلمود على هذا النهو فعدت سرقة اليهودي مال اهري اليههودي اسهيدادا  ألمهوال اليههود مه  يف ال
 ميلا  اري يهودي. شيئ اسالبيها، وأجاز علماء التلمود أن يبيع اليهودي 

: ةن مثل بك ةسهرائيل همثهل سهيدة شريل هذه الفارة شرحا  وافيا  وهووجاء يف التلمود ن  ي
النقههود فتأخهههذها وتنفقههها دون أن تشهههي  معهه  يف الشهههغل والتعهههب،  يف منألهها، تضهههر لهها زوجهههها

 .(1)فعلى األ يني أن يعملوا ولليهود أن يأخذوا نتاج هذا العمل
وثالث نقاش حمورية يف ر ية ةسرائيل للعال والعوامل  ،اأخالقيو  اث  ومنهأ م  يرى أن هنا  مثل  

 وهي: ،األولية لالهوهأ وأخالقياهأ
 باعتباره ةل  ةسرائيل. الرب

 شعبا  خمتارا  يف عالقة فريدة مع الرب.ةسرائيل نفس  باعتباره 
 األرض اليت آم  ةسرائيل بأن الرب وعد أن يعطيها لأ.

الأاويهة االجتماعيهة  ،ة )اهلل(ي  تل  زوايا ثالث: الأاوية الالهو  ،اث  مثل   وجعلوا لذه العالقة شاال  
 .(4)()األرض قتصاديةاالالأاوية  ،ةسرائيل( )بنو

 ومصري حياة. ،وهذا يدل على أن املال واألرض عندهأ عقيدة
يثبهههت تعلقههههأ باملهههال، فقهههد حرمهههوا أرتههها وههههل مههها فيهههها مههه  نفهههس  وجهههاء يف سهههفر يشهههوع مههها

ولاهه   ،وحههّت البهههائأ وأحرقههوا املدينههة ودمروههها وحههرم يشههوع مهه  يبنيههها اأو حيوان هه امنفوسههة ةنسههان  
َوَحر م ـوا ك ـل  َمـا جهاء يف قصهة فهتح أرتها: " ،والنههاس واحلديهد استثنوا م   لك الهذهب والفضهة
                                 

 .477د.أأد شليب. ص .اليهودية  (1)
ينظههر: أخالقيههات العههههد القههدب لشههعب اهلل،  هههر  اهلل بههني املاضههي واحلاضهههر. هريسههتوفر ج. ه. رايههت. ترمجهههة:   (2)

 .11-17م. ص4911مصر. الطبعة األو . -فينيس نقوال. دار الثقافة، القاهرة
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، حيّتَّ الربهيقيري ويالرغيهنيأي وياحلريِمهريي ِحيهدا السَّهيرفِ  ف ي اْلَمد يًَة   : 1" )يهشِم ر ريُجل ويامرريأية ، ِم ر ِ فرل ويشييرت 
ريقُههوا الرميدِ وقههال: " ،(41 ا ن َمـــا اْلف ض ـــة  َوالــى َهب  َوآن يَـــة  الًمَ:ـــاس  ينيهههةي بِالنَّههاِر ميهههعي ُهههلا ميههها هِبيهها، ويأيحر

 (.42: 1" )يشجيعيُلوهيا يف ِخأيانيِة بهييرِت الرَّبا  َواْلَ:د يد  
ويهذهر السهفر أن اتباعه  لاهالم الهرب ههان  ،يسرد ماانت  ليطلب أرض له  ،ب  يفنةوهالب  

اليُب برُ  يهيُفنَّةي الرقيِنأاي : : "سببا  لتملا  األرض ِلرجياِل. ويقيالي ليُ  هي فهيتهيقيدَّمي بهيُنو يهيُهو يا ِة ي ييُشوعي يف اجلر
ههى ريُجههلي اهلِل ِمهه ر » لَّههأي بِههِ  الههرَّب  ُموسي ههاليمي الَّههِذي هي َهت ــ َ أينرههتي تهيعرليههُأ الراي ــْن ج  َهت ــي َوم  يف قيههاديِ   ج 

هههى عيبرهههُد الهههرَّبا ِمههه ر قيهههاديِ  بهيررنِيهههعي ألي ييسَّهههسي  ُهنرهههُت ابرههه ي * بهيررنِيهههعي.  هههليِك ُموسي هههنية  ِحهههنيي أيررسي أيرربيعِهههنيي سي
. فهيريجيعرههههُت ةِلييرهههه هههها يف قهيلرههههيب األيررضي ههههاليم  عيمَّ ههههويِفي الَّههههِذي ي حيههههِعُدوا ميعِههههي فيههههأي يابُوا قهيلرههههبي *  ِ  ِباي ويأيمَّهههها ِةخر
ـيفَاتـ بَـ الشَّعرِب. ويأيمَّا أينيا  فيهيليهفي ُموسيهى يف  لِهكي الريهيهورِم قيهاِئال : ِةنَّ األيررضي *  ْعا  َتَماملا الـر أل  ا له 

ُلكي ليكي تيُاوُن نيِصيب ا ويأليوراليِد ي ِة ي األيبيِد، ألينَّكي اتهَّ  وياآلني *  بهيعرتي الرَّبَّ ِةلِهي متييام هاالَّيِت ويِ ئيتهرهيا رِجر
ييايني  تيهر ا  فهيهيا قيِد اسر الرَّب  هيميا تيايلَّأي هِذِه اخلريمرسي وياأليرربيِعنيي سينية ، ِم ر ِحهنيي هيلَّهأي الهرَّب  ُموسيهى هِبهذي

ا أينيا الريهيورمي ا ِر. وياآلني فهيهي ريائِيُل يف الرقيفر هنية  الراياليِم ِحنيي سياري ِةسر فهيليهأر أيزيِل الريهيهورمي *  برُ  مخيرهس  ويمثييهاِننيي سي
هرر  ا قُههوَِّف اآلني لِلرهي ِب ويلِلرُخهُروِج ُمتيشيداد ا هيميا يف يهيورمي أيررسيليِك ُموسيى. هيميا هيانيتر قُهوَِّف ِحينيِئذ ، هايذي

ً ي هَىا اْلَجَبلَ *  ويلِلد ُخولِ  عره فَاهَن َأْعط  تي الَِّذي تيايلَّأي عينرُ  الرَّب  يف  ِلكي الريهيورِم. ألينَّكي أينرهتي مسِي
هة  حُميصَّهنية . ليعيهلَّ الهرَّبَّ ميعِهي فيهأي رُردي  ، ويالرُمهُدُن عيِظيمي ها تيايلَّهأي يف  ِلكي الريهيورِم أينَّ الرعينياِقيانيي ُهنيها ي ُهأر هيمي

بهرُروني لِ *  «الرَّب   ُ  ييُشوُع، ويأيعرطيى حي افهيبياريهي ر و *  اياليبي برِ  يهيُفنَّةي ُملرا  ن  ل َكالَـَب ل ىل َ  َماَرْت َحبـْ
، ألَن ه  اتـ َبَع َتَماملا الر أل  ا لَه ا ْسَرائ يلَ  ً َة اْلَقً وِّيِّ م ْلكلا ا َلى هَىا اْليَـْوم   .(12-1: 12)" ْبن  يـَف 

 حقال  والدها  تغري زوجها بأن يطلب م  عروس تُأف ة  زوجها يوه وعاسة بنت هالب
دم ههههي بالطلهههب مههه  والهههدها لاهههي ال تهههرج ولاههه  الهههأوجني فضهههال أن تتقههه ،رضاأل ا مههه قسهههم  و 

فهأي تعلها باملهال واألرض  ،ففعلهت  لهك ،(1)زوجها ولياون لاالمها وقع أه  علهى قلهب أبيهها
حّت يصوروا  مع هبارهأ وعظمهائهأ هبهذا اجلشهع وياهون  لهك مه را  لهأ وعهذرا   ،وحل لقلوهبأ

اليهُب: جاء يف السهفر: " ،جلشعهأ هِرُب »ويقيهالي هي ا أُعرِطيهميه ر ييضر ر  ويييأرُخهُذهي هةي ابهرنيهيِت قهيررييهةي ِسهفر سي ِ  عيار
. فيأيعرطيا*  «امرريأية   ا ُعثرِنيِئيُل برُ  قهينيازي أيُخو هياليبي سيةي ابهرنيتيُ  امرريأية  فيأيخيذيهي ًْـَد د خ ول َهـا *  ُه عيار وََكـاَن ع 

                                 
 (.147/ 9. والسن  القوب. )424-421ينظر: شريل سفر يشوع. األرشيدياهون. ص  (1)
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ـْن أَب يَهـا اليهُب:  . فهينهيأيليهتر عيه ِ أَنـ َها َغر ْته  ب طََلب  َحْقل م  هاِر فهيقيهالي لييها هي مي : * « ميها ليهِك؟»احلِر فهيقياليهتر
ههههة . ألينَّههههكي أيعرطييرتيههههِك أيررضي اجلرينُههههوِب فيههههأيعرِطِك يهينيههههابِيعي ميههههاء  » هههها الريهينيههههابِيعي الرُعلرييهههها «. أيعرِطههههِك بهيريهي فيأيعرطياهي

ليى  .(11-11: 12)" ويالريهينيابِيعي الس فر

 : مع غري اليهود التحذير من التعايش - 21
امتدادا  لعقيدة اليهود بأ أ شعب اهلل املختار، واحتقار هل الشهعوب اهريهأ، تهذر التلمهود 

 م  التعايش والتعامل مع اري اليهودي ةال باإلساءة.
لاهههو أ يعتقهههدون أن بهههاقي الشهههعوب هاحليوانهههات، وال جييهههأ التلمهههود أن يشهههفا اليههههود علهههى 

 ةسهرائيل أن يغشهوا مه  سهواهأ، فقهد جهاء فيه : يلهأم أن تاهون  هاهرا  أعدائهأ، ويلأم التلمود بهك 
ومينع التلمود اليهود أن تي وا اري اليهود مال كشوا ضررهأ،  .مع الطاهري ، ودنسا  مع الدنسني

. (1)وجييههأ التلمههود اسههتعمال النفهها  مههع اههري اليهههود، وال جييههأ أن يقههدم اليهههود حههدقة لغههري اليهههود
وأ ههأ يقولههون عههواز القسههأ الاهها ب  ،(4)أ ههأ ال يههرون حرمههة ألروايل اههري اليهههودوسههبقت اإلشههارة 
 .(9)على اري اليهودي

وهاذا  ل سفر يشوع م  التهذير مه  التعهايش مهع بهاقي الشهعوب واالخهتالش هبهأ، جهاء 
ـــــع وأل  ويلِاههههه ر ِة يا يف السهههههفر: " ـــــْقت ْم ب َبق ي ـــــة  هـــــؤ اَلء  الشم ـــــت ْم َوَلص  الربيهههههاِقنيي ميعيُاهههههأر،  ، أُولئِهههههكي رََجْع

فياعرليُموا ييِقين ا أينَّ الرَّبَّ ِةليُاأر الي يهيُعوُد ييطرُرُد أُولِئكي * ، َوَماَهْرت م وه ْم َوَدَخْلت ْم ا لَْيه ْم َوه ْم ا لَْيك مْ 
ً ك مْ فـََيك ون وا َلك ْم َفخ ا َوَشرَكلا َوَسْوطلا َعَلى َجَوان ب ك  الش ُعوبي ِم ر أيمياِمُاأر،  ، ْم، َوَشـوْكلا ف ـي َأْعيـ 

 (.19-14: 49)يش "حيّتَّ تيِبيُدوا عي ر تِلركي األيررِض الصَّاحلِيِة الَّيِت أيعرطياُهأر ِةيَّاهيا الرَّب  ِةلُُاأر 
فيأعمههون أ هها وحههية أنبيههائهأ لههأ، لريسههخوا هههذه العقيههدة، و هها ال شههك فيهه  أن  لههك يههؤثر 

 سلبا  على أخال  اليهود.

                                 
 .471د.أأد شليب. ص .اليهودية  (1)
 .471د.أأد شليب. ص .اليهوديةينظر:   (2)
 .471د.أأد شليب. ص .اليهودية  (3)
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 : التعلق باألشخاص واألموات - 2٩
سههبا بيههان ضههعف ةميههان اليهههود بالغيههب، وتعلقهههأ باحملسوسههات وامللموسههات، وتبعهها  لههذلك 
يتعلقون باألشخاص والذوات أحياء  وأمواتا ، فيتعلقون بأنبيائهأ لاو أ بني ظههرانيهأ أهثهر مه  

حههال مههوت أنبيههائهأ، وهههذا مهه  أسههباب هثههرة األنبيههاء  اتعلقهههأ خبههالقهأ، لههذا  ههد ارتههدادهأ هثههري  
تعلقههأ بهبعض أنبيهائهأ حهّت  سهتمرواملرسلني فيهأ ولأ، فتجدهأ يتعلقون باآلثار واألمهاه ، وي

تعلقهأ بالتابوت لوجود لوحي التهوراة، وبعهض مها تهر    لك بعد موهأ، ويتعلقون ب ثارهأ، وم 
 ما سبا تفصيل  لك يف مبهث اإلميان باهلل.ه  ،ويعتقدون حلول الرب في  ،موسى وهارون

ويف سههفر يشههوع جههاء مهها يههدل علههى  لههك، فقههد ألههوا عظههام يوسههف معهههأ حههّت دفنوههها يف 
ـْن شايأ. هما جاء يف آخر ةحهاحات السفر: " ً و ا ْسـَرائ يَل م  َوع  َام  ي وس َف ال ت ي َأْمَعَدَها بـَ

ً وَهــا ف ــي َشــك يمَ  ههِايأي مبِئيههِة ، يف ِقطرعيههِة ام ْصــَر َدفـَ ُههوري أيرب شي ا يهيعرُقههوُب ِمهه ر بيههِك أي ههتهيرياهي ههِل الَّههيِت اشر حلريقر
 (.94: 42)يش "قيِسيطية ، فيصياريتر لِبيِك يُوُسفي ُملرا ا

 وهىه جملة من اهثار السلبية التي تأثرت بها أخالق اليهود من خالل سفر يشوع.

 
 

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
290 

 
 
 
 
 
 

ابعالفصل 
َّ
 الر

ة اليهود باملخالفني يف ضوء العقيدة اليهودية عالق
 يشوع سفر يف

 وفيه مبحثان :

 املبحـــــــــــــث اأَلوَّل  :
 

 . لليهود يف عهد يشوع املخالفون

ــاني : ــث الثَّــــ  املبحــــ
 

 . عالقة اليهود باملخالفني يف عهد يشوع
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 املبحث األول
 املخالفون لليهود يف عهد يشوع

رسههأ قاعههدة التعامههل مههع هههل املخههالفني لبههك  ،جههاء يف العهههد القههدب أن موسههى عليهه  السههالم
هها جههاء يف سههفر التثنيههة: " ،يف أرض امليعههاد خاحَّههةةسههرائيل و  ههير ُ يارِبهيهي ههُرُب ِمهه ر ميِدينيههة  ِلاي ِحههنيي تهيقر

ِعهيا ِة ي الص ههلرِح،  ههتيدر هها * اسر ، فيُاههل  الشَّههعرِب الرميورُجههوِد ِفيهي ههتر ليههكي ابهيترههكي ِة ي الص ههلرِح ويفهيتيهي فيههِإنر أيجي
ير  َوي ْستَـْعَبد  َل َ  ، بيهلر عيمِ * . َيك ون  َلَ  ل لت ْسخ  هاِلمركي ـْرَها تر ميعيهكي حيررب ها،ليهويِةنر لير ُتسي *  َفَ:ام 
هاُء وياألي رفيهاُل *  فَاْضر أْل َجم يَع   ك ور َها ب َ:دِّ الس ـْيف  ويِة يا ديفهيعيهيا الرَّب  ِةلُكي ِة ي ييهِد ي  ويأيمَّها الناسي

ههها،  ِتهي ِدينيهههِة، ُههههل  ايِنيمي ههاِئُأ ويُههههل  ميههها يف الرمي تَـْمَتً م َهـــا ويالربهيهي ـــ َ فـَ َـْفس  اِئكي الَّهههلً  هههةي أيعرهههدي يِت ، ويتيأرُههههُل ايِنيمي
ا الَّهيِت لييرسيهتر ِمه ر *  أيعرطيا ي الرَّب  ِةلُكي  ِة ِمنرهكي ِجهدو عيُل ِعيِميِع الرُمهُدِن الربيِعيهدي ا تهيفر ُمهُدِن ههُؤاليِء  هايذي

َهـا َنَسـَمةل رَّب  ِةلُهكي نيِصهيب ا ويأيمَّا ُمُدُن هُؤاليِء الش هُعوِب الَّهيِت يُهعرِطيهكي اله*  األُميِأ ُهنيا ًـْ فَـالَ َتْسـَتْب   م 
 (.11-19: 49" )تثم ا

فيقول:  ،واليت جعل مصريها اإلبادة وال اري  لك ،مث يذهر بعد  لك أمساء شعوب بأعيا ا
َعان يِّيَن َواْلف ر زِّ " ثِـّيِّيَن َواأَلم ور يِّيَن َواْلَكًـْ ـيِّينَ َبْل ت َ:رِّم َها َتْ:ر يملا: اْل:  ـوِّيِّيَن َواْلَيب وس  ها يِّيَن َواْل:  ، هيمي

 (.17: 49" )تثأيميري ي الرَّب  ِةلُكي 
وزاد  هههر اسههأ شههعب ل يُههذهر يف سههفر التثنيههة  ،السياسههة هوجههاء يف سههفر يشههوع تأهيههد هههذ

ا تهيعرليُموني أينَّ اهللي احلرييَّ يف »مُثَّ قيالي ييُشوُع: قال: " ،وهأ "اجلرجاشيون"  ويسيِطُاأر، وي يهررد ا ييطرهُرُد هِبذي
ـيِّ ِم ر أيمياِمُاُأ  يِّيَن َواأَلم ـور يِّيَن َواْلَيب وس  ْرَجاش  وِّيِّيَن َواْلف ر زِّيِّيَن َواْلج  ثِـّيِّيَن َواْل:  َعان يِّيَن َواْل:  " ينَ اْلَكًـْ

 (.19: 9)يش
يف معههههرض وحهههية يشههههوع لبهههك ةسههههرائيل  ،وأُعيهههد  ههههر هههههذه الشهههعوب يف اإلحهههههايل األخهههري

مُثَّ عيبهيررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرُتأر ِة ي أيرِتيا. فيهياريبيُاأر أيحرهياُب أيرِتيا: قال: " ،وتذهريهأ بنعمة الرب عليهأ
يموَن َوالْ  ْرَجاش  ثِـّيموَن َواْلج  َعان يموَن َواْل:  ـيمونَ اأَلم ور يموَن َواْلف ر زِّيموَن َواْلَكًـْ وِّيـموَن َواْلَيب وس  فهيعرتُهُهأر :  ، فيهدي

 (.11: 42" )يشبِييدُِهأر 
فهههههذه أمسههههاء سههههبعة مهههه  الشههههعوب الههههيت خالفههههت اليهههههود يف زمهههه  يشههههوع  ُهههههرت جمتمعههههة يف 

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
293 

بعضهأ  ُهر يف قتالأ  ،وجاء يف السفر هذلك  هر بعض الشعوب منفردة ،موضعني م  السفر
وآخرون جاء  هر  ،تالأ ألخذ ما تبقى م  أرض امليعادوآخرون أمر يشوع بق ،ليشوع وم  مع 

سهواء شهر   ،رومهأ مع األراضي اليت مت االستيالء عليها ومت تقسيمها على أسباش بك ةسهرائيل
ومههه  املعلهههوم أن الهههذي  قهههاتلهأ بنهههو ةسهههرائيل بقيهههادة يشهههوع بههه  نهههون عليههه   ، هههر األردن أو اربههه 

وأمها الهذي  يف شهر  األردن  ،وت موسهى عليه  السهالمهأ م  هانوا ارب األردن بعهد مه ،السالم
فاههان قتههالأ يف زمهه  موسههى عليهه  السههالم. والشههعوب الههيت  ُهههرت يف سههفر يشههوع مثانيههة شههعوب 

 ،والعويههون ،والصههيدونيون ،واجلشههوريون  ،والرفههائيون ،اههري السههبعة املههذهوري  آنفهها  وهههأ: العنههاقيون
 لطيون.واليف ،واألرهيون ،والعموريون ،واملعايون

 .وياون عدد الشعوب املخالفني لليهود واملذهوري  يف سفر يشوع ست عشرة قبيلة أو شعبا  
 ويمكن تقسيمهم حسب  كرهم في السفر كالتالي:

 ،نو واحلثيه ،نو الانعهاني الشعوأل الىين قاتلهم بًـو اسـرائيل بقيـادة يشـوع بـن نـون وهـم:
 والرفائيون. ،والعناقيون ،نو واليبوسي ،نو موريواأل ،نو واجلرجاشي ،نو والفرزي ،نو واحلوي

 ،اجلشهوريون الشعوأل الىين أمر يشـوع بقتـالهم ألخـى مـا تبقـى مـن أرض الميعـاد وهـم:
 والعويون. ،والصيدونيون

 ،املعايهههون الشـــعوأل الـــىين  كـــرتهم تخـــومهم فـــي تقســـيم األرض بـــين األســـباط وهـــم:
 واليفلطيون. ،واألرهيون ،والعمونيون

 التعريف بهم:

 : نوالكنعاني
 تعريف الكنعانيني:

"هنعاين" حيغة نسب ة  "هنعان"، وهي هلمة حورية تعك "الصبغ القرمأي"، وههو الصهبغ 
والانعانيون حسب العهد القدب نسل هنعهان به   .الانعانيون يصنعون  ويتاجرون في الذي هان 

ورمبها   ،ولغهتهأ سهامية ون راهأ أ هأ سهاميونحام ب  نويل. وقد وحفهأ العهد القهدب بهأ أ حهامي
 هان  لك لت ير احلروب اليت نشبت بينهأ وبني الع انيني.
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وقههد هههاجر الانعههانيون مهه  شههب  اجلأيههرة العربيههة أو الصهههراء السههورية يف النصههف األول مهه  
األلههف الثالهههث قبهههل املههيالد يف شهههال هجهههرات ماثفههة، وههههأ ثهههاين مجاعههة سهههامية بعهههد العمهههوريني 

 .(1) تاريت سوريا وأرض هنعانتلعب دورا  مهمَّا  يف
(، قطههه  نسهههل  يف األرض الواقعهههة 1: 1أي  1، 1: 19هنعهههان ههههو ابههه  حهههام الرابهههع )تهههك و 

(. 11: 19حهأ  1ارب األردن، واليت دعيت باسهأ هنعهان، همها دعيهت أيض ها أرض ةسهرائيل )
 (12: 29( وأرض الع انيهني )تهك 1: 11( وأرض املوعد )عب 14: 4واألرض املقدسة )ز  

نيقيهة جهأء ا مه  هنعهان، سهانها ينسبة ة  عابر جد ةبراهيأ. هان الفينيقيون والع انيون يعته ون ف
ههها لنسهههل  )تهههك  (، مث سهههانها ةسهههها ويعقهههوب وأوالده )تهههك 1، 2: 14ةبهههراهيأ وُوعهههد هبههها ملا 

 ( و هب مع أوالده ة  مصر.21(، ولا  يعقوب ترهها بسبب ا اعة )تك 22: 41
هههان الانعههانيون بقبههائلهأ املختلفههة أو شههعوهبأ االب هها مهها يقطنههون يف الوديههان يف أيههام يشههوع  

هههانوا و  ،أوفههر وأسهههل  هها يوجههد علههى اجلبههال واملنهها ا السههاحلية حيههث يوجههد املههاء بصههورة نسههبية
يقطنهههون يف مهههدن حمصهههنة منتشهههرة يف املنههها ا السههههلة، ههههل مدينهههة لههها ملهههك خهههاص أشهههب  بدويلهههة 

رافها وجيشههها ومشههاريعها التجاريههة ومؤسسههاها الدينيههة وعبيههدها، وال مسههتقلة، لهها حاامههها وأشهه
 توجد حاومة مرهأية.

 فئات م  الشعوب أو القبائل: اننا تقسيأ الانعانيني ة  ثالثمي
أ. قبائهههل مسهههتقرة، بلغهههت درجهههة مههه  احلضهههارة مثهههل الفينيقيهههني علهههى شههها مل البههههر األبهههيض 

البهههار يف العههال القههدب. همهها توجههد قبائههل أخههرى املتوسههج، هههؤالء الههذي  حههاروا مهه  أهههأ  ههار 
أحغر مستقرة يف الوديان والتالل ما بني البهر األبيض واألردن مثهل األمهوريني، أو شهر  األردن 

 مثل املوآبيني وبك عمون. 
 ب. قبائل ُ سب نصف بدو، مثل بك آدوم وأخرى أحغر منها.

ههل، مثههل بههك مههديان واإلمسههاعيليني وعمههاليا، الههذي    ج. قبائههل بههدو متام هها، أي مجاعههات رح 

                                 
 (.912/ 1)د.عبدالوهاب املسريي.  .ينظر: موسوعة اليهود واليهودية  (1)
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 .(1)هانوا جيولون يف الصهراء العربية
وحسههههب روايههههة العهههههد القههههدب: ُحاههههأ علههههى الانعههههانيني بههههالال  بسههههبب بشههههاعة خطايههههاهأ 

هثههرية بههأن يفرضههوا   (. ولاهه َّ الع انيههني ل ينفههذوا هههذا احلاههأ بههل اهتفههوا يف مواضههع17: 49)تهث
 (.91-47: 1عليهأ اجلأية )قض

 .(4)(1: 49وقد رص  الانعانيون يف التجارة حّت أحبح اسأ هنعان مرادفا  للتاجر )ة 
ويروج الصهاينة مقولة أن الانعانيني أُبيدوا متاما  على يد الع انيني أو  ابهوا فهيهأ، ويرفضهون 

ويف ةسرائيل حرههة تسهمى احلرههة الانعانيهة تعهيف بالتهأثري اإلقرار بأ أ تعلموا منهأ وتأثروا هبأ. 
الانعههاين يف الثقافههة الع انيههة وترتههب علههى  لههك برناجمهها  سياسههيا  كتلههف ة  حههد مهها عهه  األفاههار 

 .(9)الصهيونية املعروفة

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
مهر موسهى وقد  هروا مه  ضهم  الشهعوب الهذي  أ ،وهأ األهثر  هرا  يف السفر مع األموريني

(. مث أعيهههد  ههههرهأ يف بدايهههة سهههفر 17: 49يف سهههفر التثنيهههة )تهههث -حسهههب زعمههههأ–بإبهههادهأ 
ا »مُثَّ قيههالي ييُشههوُع: "قههال:  ،يشههوع ضههم  الشههعوب الههيت وعههد الههرب بطههردهأ أمههام بههك ةسههرائيل هِبههذي
ههههِطُاأر، وي يههههررد ا ييطرههههُرُد ِمهههه ر أيميههههاِمُاأُ  ــــان يِّيَن  تهيعرليُمههههوني أينَّ اهللي احلريههههيَّ يف ويسي َع ِههههوايانيي اْلَكًـْ ِثهاياههههنيي وياحلر وياحلر

ِررجياِشيانيي وياأليُمورِيانيي ويالرييُبوِسيانيي   (. 19: 9" )يشويالرِفرِزايانيي وياجلر
 ،وبعد  لك يذهر السفر شدة خهوف ملهوههأ مه  خه  تيبهيس  هر األردن أمهام بهك ةسهرائيل

يهُع ُملُهوِ  فيقول: " يُع ُمُلوِ  األيُمهورِيانيي الَّهِذي ي يف عيه رِ األُررُدنا ايررب ها، ويمجِي عي مجِي َعـان يِّينَ ويِعنرديميا مسِي  اْلَكًـْ
هههّتَّ عيبهيررنيههها،  هههريائِيلي حي هههِر، أينَّ الهههرَّبَّ قيهههدر يهيهههبَّسي ِمييهههاهي األُررُدنا ِمههه ر أيميهههاِم بيهههِك ِةسر ابيهههتر  ي الَّهههِذي ي عيليهههى الربيهر

ريائِيلي قُهُلوبُهُهأر ويلير تهيبراي ِفيِهأر ُرويل  بهيعرُد مِ    (.1: 2" ) ر جيرَّاِء بيِك ِةسر
                                 

 .42-49تفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص  (1)
 .719الاتاب املقدس. صينظر: قاموس   (2)
لالسهتأادة عه  الانعهانيني ينظهر: بنهو  .1. ج912د.عبهدالوهاب املسهريي. ص .ينظر: موسوعة اليههود واليهوديهة  (3)

 (.94-42/ 4ةسرائيل. أ.د.حممد بيومي مهران. )
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يهههُع فيقهههول: " ،مث يهههذهرهأ السهههفر ضهههم  شهههعوب سهههتة اجتمعهههوا حلهههرب يشهههوع هههعي مجِي ههها مسِي ويليمَّ
ِل وييف  نيهاني،   الرُمُلوِ  الَِّذي ي يف عي رِ األُررُدنا يف اجلريبيِل وييف السَّهر هِة لُبهر بِهرِي ِة ي ِجهي هِر الراي ُهلا سياِحِل الربيهر

ِثه ُيوني وياأليُمورِي وني  َعان يمونَ احلر واي وني ويالرييُبوِسي وني،  َواْلَكًـْ ُعهوا ميع ها ِلُمهياريبيهِة ييُشهوعي * ويالرِفرِزاي وني وياحلِر تيمي اجر
ريائِيلي ِبصيورت  وياِحد    (.4-1: 1" )يشويِةسر

 ،يذهرون أخرى ضم  الشعوب الذي  أرسل يابني ملك حاحهور ة  ملهوههأ لقتهال يشهوعو 
، أيررسيلي ِة ي يُوبيابي ميلِهِك ميهاُدوني، ويِة ي ميلِهِك مِشرهُروني، ويِة ي فيقول: " عي يياِبنُي ميِلُك حياُحوري فهيليمَّا مسِي

 ، هههافي شي ، وييف * ميلِهههِك أيهر نُهههوربَّ ِهنهَّهههُروتي هههمياِل يف اجلريبيهههِل، وييف الرعيريبيهههِة جي ويِة ي الرُملُهههوِ  الَّهههِذي ي ِة ي الشا
ِل، وييف ُمررتهيفيعياِت ُدوري ايررب ا،  َعان يِّيَن * السَّهر ِثهايانيي ويالرِفهرِزايانيي اْلَكًـْ يف الشَّررِ  ويالرغيررِب، وياأليُمورِيانيي وياحلر

وايانيي  يرتي حيررُموني يف أيررِض الرِمصرفياةِ   (.9-1: 11" )يشويالرييُبوِسيانيي يف اجلريبيِل، وياحلِر
ويههههُؤاليِء ُههههأر ُملُهههوُ  األيررِض فيقهههول: " ،مث يهههذهرهأ السهههفر مهههع الشهههعوب الهههذي  ضهههرهبأ يشهههوع

هريائِيلي يف عيه رِ األُ  نيهاني ِة ي اجلريبيهِل الَِّذي ي ضيريبهيُهأر ييُشهوُع ويبهينُهو ِةسر هادي يف بُهقرعيهِة لُبهر ررُدنا ايررب ها، ِمه ر بهيعرهِل جي
ههريائِيلي ِمريياث هها حيسيههبي فِههريِقِهأر،  ههبياِش ِةسر هها ييُشههوُع أليسر ههِعريي. ويأيعرطياهي ههريِع الصَّههاِعِد ِة ي سي يف اجلريبيههِل * األيقهر

ِل ويالرعيريبيهِة ويالس هُفويِل ويالربهيرايَّهِة  ِثهاي هوني وياأليُمورِي هوني ويالسَّهر َعـان يمونَ وياجلرينُهوِب: احلر واي هوني  َواْلَكًـْ ويالرفيرِزاي هوني وياحلِر
 (.1-7: 14" )يشويالرييُبوِسي وني 

فجاء م  ضم  األراضي  ،وقد جاء  هرهأ يف وحية يشوع بأخذ ما تبقى م  أرض امليعاد
هِطيِنيانيي، ويُههل  اجلريُشهورِيانيي هِذِه ِهيي األي قال: " ،اليت أمر يشوع بأخذها ررُض الربياِقييُة: ُهل  ديائِريِة الرِفِلسر

ههههُب *  ههههُروني مِشيههههاال  ُ رسي ههههري ِة ي ُرُههههِأ عيقر ههههيُهوِر الَّههههِذي ُهههههوي أيميههههامي ِمصر َعــــان يِّينَ ِمهههه ي الشا أيقرطيههههاِب  ل ْلَكًـْ
ههدُ  ههِة: الرغيههأايا وياأليشر سي ههِطيِنيانيي اخلريمر ههُروينا، ويالرعيههوِيا الرِفِلسر ههقيُلوينا وياجلريههيتاا ويالرعيقر ِمهه ي التهَّههيرميِ   *  نيي وِديا وياأليشر

َعان يِّينَ أيررِض  ُهل     (.2-4: 19" )يشغياريُة الَّيِت لِلصايُدونِيانيي ِة ي أيِفياي ِة ي ُرُِأ األيُمورِيانيي ، ويمُ اْلَكًـْ
فسهانوا معههأ  ،حيث عجأ بنو منسهى عه   هردهأ ،وثباهأمث يذهر السفر قوهأ وجلدهأ 
هههى أينر مييرِلُاهههوا ههههِذِه الرُمهههُدني، فهيعيهههأيمي فيقهههول: " ،وفرضهههوا علهههى الانعهههانيني اجلأيهههة هههِدرر بهينُهههو مينيسَّ ويلير يهيقر

ـــــان يمونَ  َع هههههايِ  يف تِلرهههههكي األيررضِ عيليههههه اْلَكًـْ هههههريائِ *  ى السَّ هههههدَّدي بهينُهههههو ِةسر ههههها تيشي هههههاني ليمَّ يلي أينهَُّههههههأر جيعيلُهههههوا ويهي
َعـــان يِّينَ  ِأرييهههِة، ويلير ييطرهههُرُدوُهأر  يهههررد ا اْلَكًـْ (. مث  ُههههروا يف أمهههر يشهههوع 19-14: 17" )يهههش يرهههتي اجلر

: لبيهههت يوسهههف أفهههراب ومنسهههى بطهههردهأ وأخهههذ أرضههههأ: " ِفينيههها اجلريبيهههُل. »فهيقيهههالي بهينُهههو يُوُسهههفي الي ييار
َعـــان يِّينَ ويجلِيِميهههِع  ههه اْلَكًـْ ههها، السَّ هههان  ويقُهرياهي ِديهههد . لِلَّهههِذي ي يف بهييرهههِت شي بيهههاُت حي اِهِننيي يف أيررِض الرهههوياِدي ميررهي
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، فهيتهيقرطيُعهههُ  وقهههال: " ،(11: 17)يهههش "ويلِلَّهههِذي ي يف وياِدي يهيأرريِعيهههلي  بيهههلر ييُاهههوُن ليهههكي اجلريبيهههُل ألينَّهههُ  ويعرهههر 
َعاويتيُاوُن ليكي خمييارُِجُ . فهيتيطرُرُد  بياِت حيِديد  ألينهَُّهأر أيِشدَّاءُ  ن يِّينَ اْلَكًـْ ُأر ميررهي  (.11: 17" )يشألينَّ لي

يف معههههرض وحهههية يشههههوع لبهههك ةسههههرائيل  ،وأُعيهههد  ههههر هههههذه الشهههعوب يف اإلحهههههايل األخهههري
حرهياُب أيرِتيا: مُثَّ عيبهيررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرُتأر ِة ي أيرِتيا. فيهياريبيُاأر أي قال: " ،وتذهريهأ بنعمة الرب عليهأ

َعان يمونَ األيُمورِي وني ويالرِفرِزاي وني  فهيعرتُهُهأر بِييهدُِهأر  َواْلَكًـْ واي وني ويالرييُبوِسي وني، فيهدي ِررجياِشي وني وياحلِر ِثهاي وني وياجلر " وياحلر
 (. وهذا آخر  هرهأ يف السفر.11: 42)يش

 أماكن تواجدهم: 
 ،وجمهههدو ،وتعنهههك ،وأفيههها ،وعقهههرون ،وأشهههقلون ،وأشهههدود ،وجهههت ،واهههأة ،ومههها حولههها أرتههها
 وأماه  متفرقة. ،وترحة

 السبط الوارث ألرضهم: 
واهههأة وجهههت  ،أفهههراب ومنسهههى ،أرضههههأ الهههيت يف أرتههها ومههها حولههها هانهههت لسهههبطي بهههك يوسهههف

وتعنهك أُعطيهت  ،وأفيها لسهبج أفهراب ،وأشدود وأشهقلون وعقهرون ومها حولها هانهت لسهبج يههو ا
وأل هههأ هههانوا يشهههغلون  ،وجمههدو وترحهههة هانههت مههه  نصههيب نصهههف سههبج منسهههى الغههررب ،لالويههني

 قسمت مد أ بني األسباش. ،مساحة هبرية يف األرض املقدسة حّت مُسيت األرض بامسهأ

 : نواحلثي
 تعريف احلثيني: 

وههأ  ،(1)(12: 19هانوا أه  الشعوب وأقواها وهأ ساللة حث ب  هنعهان به  حهام )تهك:
هيمنهت  يف آسيا الصغرى يف األلهف الثهاين قبهل املهيالد، وههأ ةحهدى القهوى الهيت شعب قدب برز

 على الشر  األد  القدب.
ميثلههههون ةم ا وريههههة شههههرقية عظيمههههة عههههوار ةم ا ههههور بههههك وادي النيههههل ووادي دجلههههة واحلثيههههون 

 1499 .م،  1199بهني بهاحلثيني يف آسهيا الصهغرى مها  احَّةاإلم ا ورية اخل ازدهرتوالفرات، 
:و  . .م. تقريب ا  هلمة "حثيون" تستخدم على األقل يف ثالثة معان 

                                 
 .41ص .لألرشيد ياهون .سفر يشوعشريل   (1)
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 ( Hattiansاملوا نون الذي  قطنوا يف منتصف األناضوليا. ) .أ
 ( أي الناسيون.Nesiansوشا  )توا نون الذي  عاشوا حول عاحمة حامل .ب
 الذي  عاشوا يف جنوب اإلم ا ورية، يتهدثون بلغة حمتفمح هبا يف الريواليفية. .ج
مه  الناحيهة التاركيهة جيهب وضهع حهد فاحههل مييهأ بهني اإلم ا وريهة احلثيهة، والواليهات احلثيههة و 

 .(1)يف مشال سوريا وجنوب شر  آسيا الصغرى
ة  آسيا الصهغرى يف وقهت  جاءوا ،احلثيون أي الناسيون : قاموس الاتاب املقدس قاليف و 
الههههيت عاحههههمتها  ، .م. واالسههههأ حثيهههني مشههههتا مهههه  حهههاف أي )أناضههههوليا(4299حههههوايل ،مباهههر

 حتوشا .
بينمهها وردت هلمههة  ،مههرة يف العهههد القههدب 27والالمههة حثههي وحثيههون )مفههرد ومجههع( وردت 

دخههههول مههههرة أخههههرى. وهثههههريا  مهههها يُههههذهر احلثيههههون يف قائمههههة األمههههأ السههههاهنة هنعههههان قبههههل  12حهههث 
 19: 9( و)يشهههههههوع 17: 49و1: 7( و)تثنيهههههههة1: 9( و)خهههههههروج49: 12)تاهههههههوي  ،الع انيهههههههني

 (. وهأ  رية حث ثاين أبناء هنعان. 11: 42و 9: 11و
(، وأن 11-19: 49مهه  عفههرون احلثههي )تههك  مغههارة املافيلههةونقههرأ عهه  ةبههراهيأ أنهه  اشههيى 

(، وأن الع انيههني قههد تأاوجههوا فيمهها بعههد معهههأ )قههض 92: 41مههرأتني حثيتههني )تههك اعيسههو ارههذ 
تهههههههأوج بتشهههههههبع امهههههههرأة أوريههههههها (، و 1: 41حهههههههأ 1(. وههههههههان لهههههههداود أحهههههههدقاء حثيهههههههون )2-1 :9

قهد اسهتخدم احلثيهني ( و 1: 11مهل1(. وهان لسهليمان نسهاء حثيهات)47-4: 11حأ 4احلثي)
: 1ا معروف ا، اعيفوا بأرضههأ )قد اعت هأ الع انيون شعب ا قويو و  (44-49: 1مل1) يف التسخري

(، ويضهعو أ يف مرتبهة واحهدة مهع املصهريني ههدليل 41: 19مهل1) (، يذهرو أ مع ملهو  آرام2
 .(4)(1: 7مل  4على عظمتهأ )

 :قسأ تاريت احليثيني ة  ثالث مراحلني
 .م. مهه  األناضههول واسههتولوا علههى مشههال سههوريا وحلههب 1129حههني خرجههوا عههام  :األولــى

                                 
 .41-41تفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص  (1)
 .419-411قاموس الاتاب املقدس.   (2)
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يقهول القمه  تهادرس . (1) .م1199حّت تغلبهوا علهى أسهرة أهورارب يف بابهل وقضهوا عليهها عهام 
 . (4)"اململاة القدميةيعقوب ملطي: وتسمى "

ـــة: تهههدهورت اململاهههة احليثيهههة بسهههبب الصهههراعات الداخليهههة وزادت قهههوة احلهههوريني  حهههني الثاني
 .م( وبسهطوا 1299-1229مه  قهوهأ فأسسهوا اململاهة الثانيهة حهوايل ) شهيئ الانهأ اسهتعادوا 

ان وأحههبهت املنطقههة حلبههة حههراع بههني احلثيههني نفههو هأ علههى معظههأ آسههيا الصههغرى وسههوريا ولبنهه
اململاهههههة وحسهههههب رأي القمههههه  تهههههادرس يعقهههههوب ملطهههههي تسهههههمى " .(9)واملصهههههريني علهههههى سهههههوريا

  .(2)"احلثية
 .م. 1499بعههد أن دامههت اإلم ا وريههة احليثيهههة أههو قههرنني ونصههف ضههعفت منهههذ  الثالثــة:

املرحلههة الثالثههة ظهههرت املمالههك فاسههتقلت اإلمههارات اخلاضههعة لهها واحههدة بعههد األخههرى. ويف تلههك 
 .(2)احليثيههة اجلديههدة، وأحههبح مصههطلح "حيثههي" يشههري ة  تلههك الههدول الههيت هانههت قههرقميش أمهههها

 .(1)"املمالك احلثية اجلديدةويرى القم  تادرس يعقوب ملطي أن هذه املرحلة تسمى "

 :  ذكرهم يف سفر يشوع
يف سههفر التثنيههة  -ب زعمهههأحسهه– هههروا مهه  ضههم  الشههعوب الههذي  أمههر موسههى بإبههادهأ 

  (.17: 49)تث
ليشههوع  -بههأعمهأ–حيههث  ُهههروا يف وعههد الههرب  ،وهههانوا أول الشههعوب  هههرا  يف سههفر يشههوع
ُههلَّ قهال: " ،وهانهت أرضههأ ضهم  الوعهد اإللهي ،بإعطائ  أرض امليعاد وتشجيع  للهدخول فيهها

                                 
 (.914-911/ 1) د.عبدالوهاب املسريي. .موسوعة اليهود واليهوديةينظر:   (1)
 .41-41تفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص  (2)
 (.914-911/ 1) د.عبدالوهاب املسريي. .موسوعة اليهود واليهوديةينظر:   (3)
 .41-41القم  تادرس يعقوب ملطي. صتفسري سفر يشوع.   (4)
 (.914-911/ 1) د.عبدالوهاب املسريي. .موسوعة اليهود واليهوديةينظر:   (5)
 .41-41تفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص  (6)
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اِمُاأر ليُاههأر أيعرطي  ههى  يرتُههُ ،ميورِضههع  تيُدوُسههُ  بُطُههوُن أيقرههدي ههُت ُموسي هها هيلَّمر ا ِة ي *  هيمي نيههاني هههذي ِمهه ي الربهيرايَّههِة ويلُبهر
يههِع أيررِض  ههِر الرُفههرياِت، مجِي بِههرِي نهيهر ههِر الراي ثِـّيِّــينَ النهَّهر ِس ييُاههوُن اْل:  بِههرِي أيرههوي ميغرههِرِب الشَّههمر ههِر الراي ، ويِة ي الربيهر

 (.2-9: 1" )يشُررُمُاأر 
مُثَّ قيهالي ييُشهوُع: ":  وعد الرب بطردهأ أمام بهك ةسهرائيلمث أعيد  هرهأ ضم  الشعوب اليت 

نهرعيانِيانيي » ا تهيعرليُموني أينَّ اهللي احلرييَّ يف ويسيِطُاأر، وي يررد ا ييطرُرُد ِم ر أيمياِمُاُأ الراي ثِـّيِّينَ هِبذي ِهوايانيي  َواْل:  وياحلر
ِررجياِشيانيي وياأليُمهورِيا  . وبعهد  لهك يهذهرهأ السهفر ضهم  (19: 9" )يهشنيي ويالرييُبوِسهيانيي ويالرِفرِزايانيي وياجلر

يهُع الرُملُهوِ  الَّهِذي ي يف عيه رِ األُررُدنا يف اجلريبيهِل وييف شعوب ستة اجتمعوا حلرب يشوع: " هعي مجِي ويليمَّها مسِي
نياني،  ِة لُبهر ِبرِي ِة ي ِجهي ِر الراي ِل وييف ُهلا سياِحِل الربيهر ثـ ي ونَ الْ السَّهر نهرعيانِي وني ويالرِفرِزاي وني  :  وياأليُمورِي وني ويالراي

واي وني ويالرييُبوِسي وني،  هريائِيلي ِبصيهورت  وياِحهد  * وياحلِر تيميُعوا ميع ا ِلُمهياريبيِة ييُشهوعي ويِةسر (. 4-1: 1)يهش "اجر
قتهههال يشهههوع: ويهههذهرون أخهههرى ضهههم  الشهههعوب الهههذي  أرسهههل يهههابني ملهههك حاحهههور ة  ملهههوههأ ل

ههلي ِة ي يُوبيههابي ميلِههِك ميههاُدوني، ويِة ي ميلِههِك مِشرههُروني، ويِة ي ميلِههِك " ، أيررسي اُحههوري ههعي ييههاِبنُي ميلِههُك حي هها مسِي فهيليمَّ
 ، ههافي شي ، وييف * أيهر نُههوربَّ ِهنهَّههُروتي ههمياِل يف اجلريبيههِل، وييف الرعيريبيههِة جي ِل،  ويِة ي الرُملُههوِ  الَّههِذي ي ِة ي الشا السَّهههر

هههههررِ  ويالرغيهههههررِب، وياأليُمهههههورِيانيي * وييف ُمررتهيفيعيهههههاِت ُدوري ايررب ههههها،  عيهههههانِيانيي يف الشَّ نهر ثِـّيِّـــــينَ الراي ويالرِفهههههرِزايانيي  َواْل: 
ِههههوايانيي  يرههههتي حي  ههههفياةِ ويالرييُبوِسههههيانيي يف اجلريبيههههِل، وياحلر (.مث يههههأف 9-1: 11)يههههش  "ررُمههههوني يف أيررِض الرِمصر

ويههُؤاليِء ُههأر ُملُهوُ  األيررِض الَّهِذي ي ضيهريبهيُهأر ييُشهوُع ويبهينُهو  هرهأ مع الشعوب الذي  ضرهبأ يشوع: "
نيهاني ِة ي اجلريبيهِل األيقهرهريِع الصَّهاِعِد ةِ  هادي يف بُهقرعيهِة لُبهر ريائِيلي يف عيه رِ األُررُدنا ايررب ها، ِمه ر بهيعرهِل جي سيهِعريي.  ي ِةسر

هههبي فِهههريِقِهأر،  هههريائِيلي ِمريياث ههها حيسي هههبياِش ِةسر ههها ييُشهههوُع أليسر هههُفويِل * ويأيعرطياهي ِل ويالرعيريبيهههِة ويالس  ههههر يف اجلريبيهههِل ويالسَّ
ثِـّيمــونَ ويالربهيرايَّههِة وياجلرينُههوِب:  واي ههوني  اْل:  عيههانِي وني ويالرفيرِزاي ههوني وياحلِر نهر : 14" )يههشويالرييُبوِسههي وني  وياأليُمورِي ههوني ويالراي

7-1.) 
يف معههههرض وحهههية يشههههوع لبهههك ةسههههرائيل  ،وأُعيهههد  ههههر هههههذه الشهههعوب يف اإلحهههههايل األخهههري

ههههياُب أيرِتيههها: "وتهههذهريهأ بنعمهههة الهههرب علهههيهأ:  هههاريبيُاأر أيحر مُثَّ عيبهيهههررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرهههُتأر ِة ي أيرِتيههها. فيهي
عيهههههانِي وني األيُمورِي هههههوني ويالرِفرِزاي ههههه نهر ثِـّيمـــــونَ وني ويالراي فهيعرتُهُهأر  َواْل:  واي هههههوني ويالرييُبوِسهههههي وني، فيهههههدي اِشهههههي وني وياحلِر ِررجي وياجلر

 . وهذا آخر  هرهأ يف السفر.(11: 42" )يشبِييدُِهأر 

 أماكن تواجدهم: 
يَّهههِة ِمههه ي الربهيرا مسيهههت ههههل األرض يف اهههرب  هههر األردن بهههأرض احلثيهههني همههها يف سهههفر يشهههوع: "
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يههِع أيررِض  ههِر الرُفههرياِت، مجِي بِههرِي نهيهر ههِر الراي ا ِة ي النهَّهر نيههاني هههذي ثِـّيِّــينَ ويلُبهر بِههرِي أيرههوي ميغرههِرِب اْل:  ههِر الراي ، ويِة ي الربيهر
ِس ييُاوُن ُررُمُاأر   (. فاانوا منتشري  يف أرض هنعان.2: 1)يش "الشَّمر

 السبط الوارث ألرضهم: 
 أراضيهأ ل تُعني بالتهديد. حيث ةنَّ  ،األسباشُقسمت أرضهأ بني 

 : نواحلوي
 : نيتعريف احلوي

. أحههد  العربيههة حههواء تعههك جمموعههة خيههاموتعههك "قريههة مهه  اخليههام" ويف Hawwaيف الع يههة 
( وقهد انتشهروا يف 19: 1، يهش 17: 9، خهر 17: 19أجناس هنعان قبهل اهأو الع انيهني )تهك 

: 99خمتهههونني. سههها  بعضههههأ يف شهههايأ يف أيهههام يعقهههوب )تهههك جمتمعهههات متعهههددة، ول ياونهههوا 
: 1( وظل لسهاللتهأ تهأثري يف املدينهة ألجيهال عديهدة بعهد الغهأو )قهض 42-12، 4: 92إ 11
ع   ريا  ،(. والبعض سا  يف جبعون وما جياورها وقد حصلوا على عهد سالم مع يشوع41

(. ههان لهأ 1)يهش  تطبهني وسهقاةخدموا حماسهتُ  إلا  حاملا اناشفت خهدعتهأ ،حيلة احتالوها
ة  مههدخل أههاة  جبههل حرمههون، مهه  جبههل لبنههانيف سههفح  ،هههو مقههرهأ الرئيسههيمقههر واسههع، رمبهها 

(. وهانههت لههأ قههرى ميلاو هها يف هههذه املنهها ا اجلبليههة الشههمالية ة  9: 9قههض و ، 9: 11)يههش 
 يف (. الههههذي  هههههانوا يف فلسههههطني اسههههتخدمهأ سههههليمان يف التسههههخري7: 42حههههأ  4أيههههام داود )

  (.7: 1أي  4إ 44 -49: 1مل  1) عمليات البناء الواسعة اليت قام هبا
رمبا يسأل البعض ةن هان احلويون هشعب لأ وجود حقيقي مستقل. يف الواقع ةن احلوريني 

Horites، Hurrians عاشوا يف وسج فلسطني وسوريا يف تهاريت مباهر، ويهرى الهبعض أن 
: 41"حوريني" يف الن  الع ي. ففي سفر التاوي  )لبس ا قد حدث بني الالمتني "حويني" و 

( أنهه  حههوري. وجههاءت  91، 49: 91) اإلحهههايلحههو ي، بينمهها يف نفههس  حههبعون (  ُهههر أن4
ههو واالحتمال القائأ  ( ميمجة يف السبعينية "حوري".4: 92هلمة "حو ي" يف الع ية يف )تك 

 .(1)م  احلوريني يُعرف باحلويني، وأن هلمة "حوري" هي األحل ا  أن قسم
                                 

 .47. وتفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص941ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
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ههههأ مههه  قبائهههل هنعهههان سهههانوا يف الشهههمال الشهههرقي مههه  فلسهههطني ويف أجهههأاء مههه  لبنهههان ومههه  
 .(1)د أ جبعون وحرمون وشايأم

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
يف سههفر  -حسههب زعمهههأ– هههر احلويههون مهه  ضههم  الشههعوب الههذي  أمههر موسههى بإبههادهأ 

 (. 17: 49التثنية )تث
مُثَّ ": و ُهروا يف بداية سفر يشوع ضم  الشعوب الهيت وعهد الهرب بطهردهأ أمهام بهك ةسهرائيل

ا تهيعرليُمههههوني »قيههههالي ييُشههههوُع:  عيههههانِيانيي هِبههههذي نهر ههههِطُاأر، وي يههههررد ا ييطرههههُرُد ِمهههه ر أيميههههاِمُاُأ الراي أينَّ اهللي احلريههههيَّ يف ويسي
ِثهاياهههنيي  ـــوِّيِّينَ و  وياحلر اِشهههيانيي وياأليُمهههورِيانيي ويالرييُبوِسهههيانيي  اْل:  ِررجي . وبعهههد  لهههك (19: 9" )يهههشويالرِفهههرِزايانيي وياجلر

يههُع الرُملُههوِ  الَّههِذي ي يف حلههرب يشههوع: " يههذهرهأ السههفر ضههم  شههعوب سههتة اجتمعههوا ههعي مجِي هها مسِي ويليمَّ
نيهههههاني،  هههههِة لُبهر بِهههههرِي ِة ي ِجهي هههههِر الراي هههههاِحِل الربيهر ِل وييف ُههههههلا سي ههههههر ِثه يُهههههوني عيههههه رِ األُررُدنا يف اجلريبيهههههِل وييف السَّ  احلر

عيهههههانِي وني ويالرِفرِزاي هههههوني  نهر وِّ وياأليُمورِي هههههوني ويالراي ُعهههههوا ميع ههههها ِلُمهياريبيهههههِة ييُشهههههوعي * ويالرييُبوِسهههههي وني،  يمـــــونَ َواْل:  تيمي اجر
ريائِيلي ِبصيورت  وياِحد    (.4-1: 1)يش "ويِةسر

ولاهه  سههاان جبعههون مهه  احلههويني خههالفوا هههل القبائههل والشههعوب باتفههاقهأ فيمهها بيههنهأ أن 
حيث ادعوا أ هأ  ،ليصاحلوا بك ةسرائيل وعملوا لذلك خطة انطلت على يشوع وهل بك ةسرائي
هه ،مهه  بههالد بعيههدة لعلمهههأ حاههأ القتههل واإلبههادة لاههل سههاان أرض هنعههان  اولبسههوا لههذلك لباس 

وحهههاحلوهأ  ،وفعهههال  ُخهههدع بنهههو ةسهههرائيل ،ةسهههرائيل وليصهههدقهأ بنههه ،وجففهههوه اقهههدمي   اوأخهههذوا  عام ههه
ارههذوهأ عبيههدا   إوبعههد أن اهتشههف بنههو ةسههرائيل خههديعتهأ ،وحلفههوا لههأ بههالرب وأعطههوهأ العهههد
واضهههب علهههيهأ بقيهههة الشهههعب واجتمعهههوا لقتهههالأ بقيهههادة أدوين  ،وحمتطهههيب حطهههب ومسهههتقي املهههاء

 ،وجنهوا مه  الهال  ،ولاه  احلهويني اسهتنجدوا بيشهوع ومه  معه  فأجنهدوهأ ،حاد  ملك أورشهليأ
يههُع الرُملُههوِ  الَّههِذي ي يف عيهه رِ األُررُدنا وقههد جههاء خهه هأ: " ههعي مجِي هها مسِي ِل وييف ُهههلا  ويليمَّ يف اجلريبيههِل وييف السَّهههر

عيهههانِي وني ويالرِفرِزاي هههوني  نهر ِثه يُهههوني وياأليُمورِي هههوني ويالراي نيهههاني، احلر هههِة لُبهر بِهههرِي ِة ي ِجهي هههِر الراي هههاِحِل الربيهر وِّيـمــونَ سي  َواْل: 
هري * ويالرييُبوِسهي وني،  ُعهوا ميع ها ِلُمهياريبيهِة ييُشهوعي ويِةسر تيمي ها * ائِيلي ِبصيهورت  وياِحهد .اجر ُعهوني ليمَّ ويأيمَّها ُسهاَّاُن ِجبهر

                                 
 .191لألرشيد ياهون.ص سفر يشوع.ينظر: شريل   (1)
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ُعههوا مبيههها عيِمليهههُ  ييُشهههوُع بِأيرِتيههها ويعيههاي  فهيُههههأر  ل ـــوا ب مَـــْدر  * مسِي هههُذوا جيويالِهههاي بيالِييهههة  َعم  ، ويميضيهههورا ويدياُروا ويأيخي
وينِعياال  بيالِيية  ويُمريقهَّعية  يف أيررُجِلِهأر، ويثِيياب ا ريثَّة  عيلييرِهأر، * ة ، حلِيِمريِِهأر، ويزِقيا ي مخيرر  بيالِيية  ُمشيقَّقية  ويميرربُو ي 

ههاِل، ويقيههاُلوا ليههُ  * ا. اتيههويُهههل  ُخبرههِأ زياِدِهههأر ييههاِبس  قيههدر حيههاري فُهتي  ِلرجي لَّههِة يف اجلر ههاُروا ِة ي ييُشههوعي ِة ي الرميهي ويسي
ههريائِيلي:  ههاِل ِةسر نيهها. وياآلني ِمهه ر أي »ويلِرِجي ة  ِجئهر اررض  بيِعيههدي ــدل ــوا لًََــا َعْه ههريائِيلي * «. اْقطَع  ههاُل ِةسر فهيقيههالي رِجي

ـــوِّيِّينَ  ا؟: »ل ْل:  ههههد  يرههههفي أيقرطيهههُع ليهههكي عيهر هههِطي، فياي ههههاِه   يف ويسي (. وجههههاء 7-1: 1" )يهههش«ليعيلَّهههكي سي
 (.12-1: 19و 47-1: 1تفصيل خ هأ يف ةحهاحني يف سفر يشوع: )يش

و ُههههر احلويههههون يف السهههفر أخههههرى ضهههم  الشههههعوب الهههذي  أرسههههل يهههابني ملههههك حاحههههور ة   
هههلي ِة ي يُوبيهههابي ميلِهههِك ميهههاُدوني، ويِة ي ملهههوههأ لقتهههال يشهههوع: " ، أيررسي اُحهههوري هههعي ييهههاِبنُي ميلِهههُك حي ههها مسِي فهيليمَّ

 ، ههههافي شي ههههمياِل يف اجلريبيههههِل، وييف الرعيريبيههههِة  ويِة ي الرُملُههههوِ  الَّههههِذي ي * ميلِههههِك مِشرههههُروني، ويِة ي ميلِههههِك أيهر ِة ي الشا
ِل، وييف ُمررتهيفيعيههههههاِت ُدوري ايررب هههههها،  هههههههر ، وييف السَّ نُههههههوربَّ ِهنهَّههههههُروتي ههههههررِ  ويالرغيههههههررِب، * جي عيههههههانِيانيي يف الشَّ نهر الراي

ِثهاياههنيي وياأليُمههورِيانيي  ــوِّيِّينَ بيههِل، ويالرِفههرِزايانيي ويالرييُبوِسههيانيي يف اجلري  وياحلر ههفياةِ  يرههتي حي  َواْل:    "ررُمههوني يف أيررِض الرِمصر
ويههُؤاليِء ُههأر ُملُهوُ  األيررِض (.مث يأف  هرهأ مهع الشهعوب الهذي  ضهرهبأ يشهوع: "9-1: 11)يش

هادي يف  هريائِيلي يف عيه رِ األُررُدنا ايررب ها، ِمه ر بهيعرهِل جي نيهاني ِة ي اجلريبيهِل الَِّذي ي ضيريبهيُهأر ييُشهوُع ويبهينُهو ِةسر  بُهقرعيهِة لُبهر
 ، ههريائِيلي ِمريياث هها حيسيههبي فِههريِقِهأر ههبياِش ِةسر هها ييُشههوُع أليسر ههِعريي. ويأيعرطياهي ههريِع الصَّههاِعِد ِة ي سي يف اجلريبيههِل * األيقهر

ِل ويالرعيريبيِة ويالس ُفويِل ويالربهيرايَِّة وياجلريُنوِب:  ِثهاي هوني ويالسَّهر نهرعيهانِي وني ويالرفيرِزاي هوني وياأليمُ  احلر وِّيـمونَ ورِي هوني ويالراي  َواْل: 
 (.1-7: 14" )يشويالرييُبوِسي وني 

يف معههههرض وحهههية يشههههوع لبهههك ةسههههرائيل  ،وأُعيهههد  ههههر هههههذه الشهههعوب يف اإلحهههههايل األخهههري
ههههياُب أيرِتيههها: "وتهههذهريهأ بنعمهههة الهههرب علهههيهأ:  هههاريبيُاأر أيحر مُثَّ عيبهيهههررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرهههُتأر ِة ي أيرِتيههها. فيهي

عيهههههانِي وني  نهر ِثهاي هههههوني األيُمورِي هههههوني ويالرِفرِزاي هههههوني ويالراي اِشهههههي وني  وياحلر ِررجي وِّيمـــــونَ وياجلر فهيعرتُهُهأر  َواْل:  ويالرييُبوِسهههههي وني، فيهههههدي
 . وهذا آخر  هرهأ يف السفر.(11 :42" )يشبِييدُِهأر 

 مكان تواجد احلويني:
 "جبعههون" اسههأ عهه ي يعههك "تههل"، وهههي املدينههة الرئيسههية للهههويني مهه  أهههل هنعههان: جبعــون

(، وههههانوا ميتلاهههون  4: 41حهههأ 4، ينتمهههون أيض ههها ة  األمهههوريني )(11: 11و 17 ،9: 1)يهههش
 (. 17: 1يش) قرية يعاربو رية وبئريوت فه
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هههي قريههة اجليههب تقههوم علههى قمههة هضههبة يف مشههال اههرب أورشههليأ، علههى بعههد  ا  حاليههوجبعههون 
رأس وادي عجلهههون. اهههري أن املدينهههة القدميهههة هانهههت أهثهههر  أميهههال مههه  أورشهههليأ، عهههوار 1حهههوايل 

وأهدت االهتشهافات أن جبعهون  ذي تقوم علي  القرية احلالية.اتساع ا وارتفاع ا ع  التل ا اور ال
يف أيههام احلاههأ اإلسههرائيلي هانههت أعظههأ مرهههأ لتصههنيع اخلمههور، حههّت دعههوا هههذه املنطقههة باملنهها ا 

 الصناعية.
(، وقههد أُعطيههت هههي ومسههارحها 42: 11)يههش  يب بًيــاميننصــلقههد حههارت جبعههون مهه  

 .(1)(17: 41لبك هارون هإحدى مدن الالويني )يش 

 ن:والقرى اليت سكن هبا احلوي
فـي ( 17: 1اسهأ هنعهاين معنهاه "قريهة" وههي ةحهدى مهدن اجلبعهونني األربهع )يهش  :الكفيرة

(. 41: 7ونههح  42: 4(. وقههد بقيههت ة  مهها بعههد السههيب )عههأ 41: 11)يههش  نصــيب بًيــامين
علهى بعهد  (هفهرية)أو  (هفهري) ها أوهي تُعرَّف بالسالم أحيان ا ما مر فتهدعى "الافهرية". ويهر جح 

 .(4)أورشليأأميال ة  الشمال الغررب م   1
)يهش  بًيـامينسـب  فـي نصـيب بار" وهي مدينهة جبعونيهة آهلمة ع ية معناها " :بئيروت 
أميههههال ة   1الههههيت هانههههت جبعههههون مبنيههههة عليههههها وتبعههههد  األهمههههة( وهههههي مبنيههههة يف سههههفح 17: 1

تقهههع يف قضهههاء رام اهلل، وههههي تتصهههل بهههرام اهلل، و  .(9)"وتهههدعى اآلن "البهههرية أورشهههليأالشهههمال مههه  
 .(2)مي112وهأ ما بلدة واحدة، وترتفع 

: 12الشههمايل )يههش  يهــو ا رههأ" وهههو جبههل يف اابههاتاسههأ عهه ي معنههاه "آجههام،  :يعــاريم

                                 
 .47-41. وتفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص421ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 (.71/ 9. )بدالسن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق. و 712قاموس الاتاب املقدس. صينظر:   (2)
 .122ص .ألرشيدياهونا .يشوعشريل سفر . و 121قاموس الاتاب املقدس. صينظر:   (3)
األردن، الطبعهة الثانيهة،  -معجأ بلدان فلسهطني. حممهد حممهد حسه  شهراب. دار األهليهة للنشهر والتوزيهع. عمهان  (4)

 .412-412م. ص4999

http://kotob.has.it

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_232_2.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_324.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_324.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/03_T/T_027.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/03_T/T_027.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_252.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_252.html


 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
315 

ويهرجح أ ها اليهوم . (1)ة  جانب جبل يعارب م  الشمال جبل سعريميتد م   التخأ(. وهان 19
 .(4)"او " اليت تدعى "قرية العنبو "أب

 السبط الوارث ألرضهم: 
وسههبج يهههو ا هانههت  ،سههبج بنيههامني هانههت جبعههون ومههد ا هههالافرية وبئههريوت مهه  نصههيبهأ

 قرية يعارب م  نصيبهأ.

 : نوالفرزي
 تعريف الفرزيني: 

يههرى بعههض الدارسههني أ هها تعههك "أهههل قريههة مفتوحههة"، و  .(9)"اسههأ هنعههاين معنههاه "أهههل الريههف
 .(2)القرويون ساان القرىوهأ  .(2)"أ ا تعك "الثمر الاثري أورجيانوس ويرى
 49: 12ُأحصههههيت مههههرارا  مههههع قبائههههل فلسههههطني)تك الانعههههانيني  ائفههههة مهمههههة مهههه الفههههرزيني و 
ومهه  عنصههر اههري  السههاان األحههليني مهه  رفههائينيال(. ورمبهها هههان الفرزيههون ه1: 1ويههش 1: 9وخههر
 7: 19حيهههث ههههانوا منهههذ أيهههام ةبهههراهيأ ولهههوش )تهههك ،وأقهههدم مهههنهأ يف الهههبالد الانعهههانيني عنصهههر
ةخل... وهههانوا يف أيههام  12: 19(. وقههد ُحههذف  هههرهأ بههني أنسههال هنعههان يف )تههك12: 7ويههش

: 17)يش ألفرايم ومًسى( يف بقعة أُعطيت بعدئذ  9: 11يشوع يسانون املنطقة اجلبلية )يش
هد الرب علهى شهعب  أال وقد أحصوا مع السبعة شعوب الذي  أ (.2-2: 1ويهو ا )قض ،(12

ا أو يصهاهروهأ )تهث  (. 2: 9(، ولاهنهأ مهع ههذا حهاهروهأ )قهض 9-4: 7يقطع معهأ عهد 

                                 
 .1974قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
راب. حممههههد حممههههد حسهههه  شهههه .معجههههأ بلههههدان فلسههههطنيو  .121-122ص .ألرشههههيدياهونا .شههههريل سههههفر يشههههوع  (2)

 .794ص
 .172قاموس الاتاب املقدس. ص  (3)
 . 99"تفسري سفر يشوع" القم  تادرس يعقوب ملطي.ص  (4)
 .72ص يف تفسري أسفار العهد القدب" القوب"السن    (5)
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  .(1)(7: 1أخبار 4و 41-49: 1مل 1سليمان احلايأ يف التسخري ) هأخدموقد است

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
يف سههفر  -حسههب زعمهههأ– هههر الفرزيههون مهه  ضههم  الشههعوب الههذي  أمههر موسههى بإبههادهأ 

 (. 17: 49التثنية )تث
مث أُعيهههد  ههههرهأ يف بدايهههة سهههفر يشهههوع ضهههم  الشهههعوب الهههيت وعهههد الهههرب بطهههردهأ أمهههام بهههك 

هههِطُاأر، وي يهههررد ا ييطرهههُرُد ِمههه ر أيميهههاِمُاُأ »مُثَّ قيهههالي ييُشهههوُع: ": ةسهههرائيل ا تهيعرليُمهههوني أينَّ اهللي احلريهههيَّ يف ويسي هِبهههذي
ِههوايانيي  ِثهاياههنيي وياحلر نهرعيههانِيانيي وياحلر ــر زِّيِّينَ الراي اِشههيانيي وياأليُمههورِيانيي ويالرييُبوِسههيانيي  َواْلف  ِررجي مث . (19: 9" )يههشوياجلر

يههُع الرُملُههوِ  يههذهرهأ السههفر مههرة أخههرى ضههم  شههعوب سههتة اجتمعههوا حلههرب يشههوع: " ههعي مجِي هها مسِي ويليمَّ
نيهاني  ِة لُبهر ِبرِي ِة ي ِجهي ِر الراي ِل وييف ُهلا سياِحِل الربيهر ِثه يُهوني الَِّذي ي يف عي رِ األُررُدنا يف اجلريبيِل وييف السَّهر ، احلر

عيهههههانِي وني وياأليُمورِي هههههوني ويالر  نهر واي هههههوني ويالرييُبوِسهههههي وني،  َواْلف ر زِّيمـــــونَ اي ُعهههههوا ميع ههههها ِلُمهياريبيهههههِة ييُشهههههوعي * وياحلِر تيمي اجر
ريائِيلي ِبصيورت  وياِحد    (.4-1: 1)يش "ويِةسر

ويُههذهر الفرزيههون مههرة أخههرى ضههم  الشههعوب الههذي  أرسههل يههابني ملههك حاحههور ة  ملههوههأ 
، أيررسيلي ِة ي يُوبيابي ميِلِك مياُدوني، ويِة ي ميِلِك مِشرُروني، فهيليمَّا لقتال يشوع: " عي يياِبنُي ميِلُك حياُحوري مسِي

 ، ، وييف * ويِة ي ميِلِك أيهرشيافي ويِة ي الرُمُلوِ  الَِّذي ي ِة ي الشامياِل يف اجلريبيِل، وييف الرعيريبيِة جيُنوربَّ ِهنهَُّروتي
ِل، وييف ُمرر  نهرعيانِيانيي يف الشَّررِ  ويالرغيررِب، وياأليُمورِيانيي * تهيفيعياِت ُدوري ايررب ا، السَّهر ِثهايانيي الراي  َواْلف ر زِّيِّينَ  وياحلر

ِههههوايانيي ويالرييُبوِسههههيانيي يف اجلريبيههههِل،  ههههفياةِ  يرههههتي حي  وياحلر (.مث يههههأف 9-1: 11)يههههش  "ررُمههههوني يف أيررِض الرِمصر
ويههُؤاليِء ُههأر ُملُهوُ  األيررِض الَّهِذي ي ضيهريبهيُهأر ييُشهوُع ويبهينُهو ب الذي  ضرهبأ يشوع: " هرهأ مع الشعو 

نيهاني ِة ي اجلريبيهِل األيقهرهريِع الصَّهاِعِد ةِ  هادي يف بُهقرعيهِة لُبهر ريائِيلي يف عيه رِ األُررُدنا ايررب ها، ِمه ر بهيعرهِل جي هِعريي. ِةسر  ي سي
ههه ههها ييُشهههوُع أليسر هههبي فِهههريِقِهأر، ويأيعرطياهي هههريائِيلي ِمريياث ههها حيسي هههُفويِل * بياِش ِةسر ِل ويالرعيريبيهههِة ويالس  ههههر يف اجلريبيهههِل ويالسَّ
ِثهاي ههوني ويالربهيرايَّههِة وياجلرينُههوِب:  عيههانِي وني  احلر نهر واي ههوني َواْلَفر زِّيـمـوَن وياأليُمورِي ههوني ويالراي : 14" )يههشويالرييُبوِسههي وني  وياحلِر

7-1.) 
ويعيههد السههفر  هههرهأ يف خهه  اعههياض بيههت يوسههف أفههراب ومنسههى علههى ةعطههاء يشههوع لههأ 

                                 
 .99"تفسري سفر يشوع" القم  تادرس يعقوب ملطي.صو .172قاموس الاتاب املقدس. صينظر:   (1)
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فريد عليهأ يشوع م  هالمهأ مبا أ هأ هثهريون فليقتطعهوا لهأ أرض يف  ،قرعة واحدة وهأ هثريون
 ،نو وهههأ الفرزيههون والرفههائي ،وليطههردوا الشههعوب الههيت تسهها  فيههها ،اجلبههال الههوعرة احمليطههة بنصههيبهأ

ًـ و ي وس ـفَ لَّأي ويهي قال: " ة  نيِصهيب ا ويأينيها »ييُشهوعي قيهائِِلنيي:  بـَ ة  ويِحصَّهة  وياِحهدي ها يا أيعرطييرتيهِك قُهررعيهة  وياِحهدي ِلمي
؟ ههعرب  عيِظههيأ ، ألينَّههُ  ِة ي اآلني قيههدر بيههاريهيِكي الههرَّب  ُههأر ييُشههوُع: * « شي هها، »فهيقيههالي لي ههعرب ا عيِظيم  ِةنر ُهنرههتي شي

هههعيدر ِة ي  ِسهههكي ُهنيههها ي يف أيررِض فياحر ـــر زِّيِّينَ  الرهههويعرِر وياقرطيهههعر لِنهيفر ، ِة يا ضيههها ي عيلييرهههكي  اْلف  ـــل  ويالرَّفيهههائِيانيي َجَب
َراي مَ   (12-12: 17" )يش«َأفـْ

يف معههههرض وحهههية يشههههوع لبهههك ةسههههرائيل  ،وأُعيهههد  ههههر هههههذه الشهههعوب يف اإلحهههههايل األخهههري
ههههياُب أيرِتيههها: مُثَّ عيبهيهههوتهههذهريهأ بنعمهههة الهههرب علهههيهأ: " هههاريبيُاأر أيحر ررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرهههُتأر ِة ي أيرِتيههها. فيهي

فهيعرتُهُهأر بِييهدُِهأر  َواْلف ر زِّيمونَ األيُمورِي وني  واي وني ويالرييُبوِسي وني، فيدي ِررجياِشي وني وياحلِر ِثهاي وني وياجلر نهرعيانِي وني وياحلر " ويالراي
 آخر  هرهأ يف السفر. . وهذا(11: 42)يش

 أماكن تواجدهم: 
 .هانوا يسانون يف املنا ا اجلبلية القريبة م  جبل أفراب وبعض القرى حولا

 السبط الوارث ألرضهم: 
 أفراب ومنسى. ،سبطي بك يوسف

 : نواجلرجاشي
 تعريف اجلرجاشيني: 
 اسهأ ههورة اجلرجسهيني.: قبيلة قطنوا البالد شهرقي حهر اجلليهل ومهنهأ ُأخهذ (1)قال وليأ مار 

ولاهه  القمهه  تههادرس يعقههوب ملطههي اختلههف معهمهها  ،(4)جههرجسجنيههب ووافقهه  األرشههيدياهون 
جيههههب أال خنلههههج بيههههنهأ وبههههني اجلرجسههههيني  ،شههههيئ اهههههي مهههه  القبائههههل الههههيت ال نعههههرف عنههههها  وقههههال:

                                 
 (.41/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبالسن    (1)
 .21شريل سفر يشوع. لألرشيدياهون. ص  (2)
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. ويف قههاموس (1)رتبههاش بيههنهأ( ة  ال ا1إ مههره:  99-41: 1د )مههت املههذهوري  يف العهههد اجلديهه
( وبصهههيغة اجلمهههع هإحهههدى قبائهههل  11: 19س قهههال: وردت يف حهههيغة املفهههرد )تهههكالاتهههاب املقهههد
 .(4)(1: 1وأميا  11: 42و 19: 9ويش 1: 7وتث 41: 12هنعان)تك 

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
يف سههفر التثنيههة عنههدما جههاء  هههر الشههعوب احملاههوم عليههها باإلبههادة علههى لسههان موسههى عليهه  

ل يُهههذهر اجلرجاشهههيون مههه  ضهههم  الشهههعوب  ،(17: 49تهههث) -حسهههب زعهههأ اليههههود–السهههالم 
 والقبائل املذهورة هنا .

ويف بداية سفر يشوع  ُهرت الشعوب والقبائل اليت وعد الهرب يشهوع بإبهادهأ و هردهأ مه  
 -املأعههوم–وههان اجلرجاشههيون مه  ضههم  الشهعوب الههيت  ُههرت يف وعههد الهرب  ،أمهام بهك ةسههرائيل

ا تهيعرليُموني أينَّ اهللي احلرييَّ يف ويسيِطُاأر، وي يهررد ا »مُثَّ قيالي ييُشوُع: "قال:  ،بطردهأ أمام بك ةسرائيل هِبذي
ِههههههههوايانيي ويالرِفههههههههرِزايانيي  ِثهاياههههههههنيي وياحلر عيههههههههانِيانيي وياحلر نهر ــــــــيِّينَ ييطرههههههههُرُد ِمهههههههه ر أيميههههههههاِمُاُأ الراي ْرَجاش  وياأليُمههههههههورِيانيي  َواْلج 

 (.19 :9")يشويالرييُبوِسيانيي 
حيهههث أُعيهههد  ههههرهأ مههه  ضهههم  الشهههعوب  ، ههههرهأ بعهههد  لهههك ةال يف آخهههر السهههفر ول يهههأتِ 

و رد الشعوب م   ،املذهوري  يف معرض وحية يشوع لبك ةسرائيل وتذهريهأ بنعمة الرب عليهأ
ههياُب قال: " ،أمامهأ هاريبيُاأر أيحر أيرِتيها: األيُمورِي هوني ويالرِفرِزاي هوني مُثَّ عيبهيررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرهُتأر ِة ي أيرِتيها. فيهي

ِثهاي ههوني  نهرعيهانِي وني وياحلر ــيمونَ ويالراي ْرَجاش  فهيعرتُهُهأر بِييههدُِهأر  َواْلج  واي ههوني ويالرييُبوِسههي وني، فيههدي (. 11: 42" )يههشوياحلِر
 وهذا آخر  هرهأ يف السفر.

 أماكن تواجدهم: 
 .شرقي حر اجلليل

                                 
 .99تفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص  (1)
 .422ص قاموس الاتاب املقدس.  (2)
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 م: السبط الوارث ألرضه
  سبج نفتايل.

 : نواألموري
 تعريف األموريني: 

يرى البعض أ ها مهأخو ة مه  الالمهة  .(1)قبيلة سورية هنعانية اشتهر رجالا بالقوة والشجاعة
 ".patronاألهادية "أمر" مبعىن األمر، أو رمبا تعك "حارس أو نصري أو عميل 

قهههة يف منطقهههة الهههالل اخلصهههيبإ متتهههد منط امههها  ه ا  تهههاركهأ اهههامض، لاهههنهأ لعبهههوا دور  بدايهههة
 .(4)نفو هأ م  فلسطني ة  الصيصة

وقههد حامههوا أجههأاء مهه  فلسههطني وسههوريا وبابههل  ،واألموريههون شههعب هههان يههتالأ لغههة سههامية
 .م. يدعون سوريا وفلسطني أرض األموريني. 4999بعض الأم . وهان البابليون م  قبل سنة 

وهههههان ملههههو  األسههههرة األو  يف بابههههل مهههه  القههههرن التاسههههع عشههههر ة  القههههرن السههههادس عشههههر  .م. 
  هههذه األسههرة. وهانههت مههاري أمههوريني. وهههان أههورارب الههذي عمههل الشههرائع والقههوانني أشهههر ملههو 

وتهدعى اآلن تهل احلريهري عاحهمة األمهوريني يف أوائهل األلهف الثانيهة  ،وهي واقعة على  ر الفهرات
 قبل امليالد.

( أن سلسهههلة نسهههب األمهههوريني ترجهههع ة  هنعهههان. وههههان األموريهههون يف 11: 19ويهههذهر )تهههك
(. ويف وقهههت 19و7: 12عصهههر ةبهههراهيأ أههههأ قبيلهههة يف األرض اجلبليهههة يف جنهههوب فلسهههطني )تهههك

(. 22و49و11و7: 1وتهث 41: 19)عهد اإلقلهيأاخلروج هان األموريون ما زالوا يقطنون  لك 
وههههانوا قبهههل اخلهههروج قهههد افتتههههوا مههها وراء األردن مههه   هههر أرنهههون يف اجلنهههوب ة  جبهههل حرمهههون يف 

(. 44: 11وقههههض 19: 1و 19: 4ويههههش 21: 2و 1: 9وتههههث 99-41: 41الشههههمال )عههههد
وعههههوج ملههههك باشههههان  ،( ملههههك األرض الواقعههههة بههههني أرنههههون واليبههههو 41: 41دوهههههان سههههيهون)ع

                                 
 (. 91/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبينظر: السن    (1)
 .41-42يعقوب ملطي. صتفسري سفر يشوع. القم  تادرس   (2)
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 .(1)أموريني وقد هأم الع انيون هذي  امللاني واحتلوا أرضهما ،(99: 41)عد
يُدرج األموريون مع بقية الشعوب أو القبائل الانعانية، هأبناء هنعان، وهأ م  نسل حام، و 

ر منهه  أثنولههواي )علههأ األخههال  واألجنههاس أو هههذا التقسههيأ يبههدو أنهه  علههى أسههاس جغههرايف أهثهه
امللههو  اخلمسههة ألورشههليأ وحهه ون   ُهههر( 2: 19ويف سههفر يشههوع )أحههول السههالالت البشههرية(. 

. وقد بقهى بعهض األمهوريني أموريني، البهأ يشوع عند جبعون ويرموت وخليش وعجلون هملو 
ع، يف ههل منطقهة هنعهان، ويف سهاا، وقد هانوا منتشري  علهى نطها  و يف أرض هنعان بعد افتتاحه

اسههتخدمهأ سههليمان (، وقههد 12: 7حههأ 1) ا  الع انيههون حههله زمهه  حههموئيل النههيب حههنع معهههأ
(. ههذا ويبهدو أنه  بسهبب أمهيهتهأ ههان اسهأ "األمهوريني" يطلها 41-49: 1مهل 1يف التسخري )

 .(4)(19: 1، قض 7: 7بوج  عام على هل شعب منطقة هنعان )يش 

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
وقد  هروا م  ضم  الشعوب الذي  أمر موسهى  ،األهثر  هرا  يف السفر مع الانعانيني وهأ
 (. 17: 49يف سفر التثنية )تث -حسب زعمهأ–بإبادهأ 

حيهث  ههرت  ،يف خه  راحهاب الأانيهة مهع اجلاسوسهني ،مث جاء  هرهأ بداية  يف سفر يشوع
دا  بسهههبب انتشهههار أخبهههار بهههك و ههههرت أن سهههاان أرض هنعهههان خههافوا جههه ،سههبب مسهههاعدها لهههأ

ومهها حصههل لههأ مهه   -البهههر األأههر–ةسههرائيل ومهها حصههل لههأ مهه  معجههأة انشههقا  حههر سههوف 
ِ: جهههاء يف خ هههها: " ،انتصهههار علهههى امللاهههني األمهههوريني سهههيهون وعهههوج وةبادهمههها ويقياليهههتر لِلهههرَُّجلينير

، ويأينَّ ُرعرهه» ههُت أينَّ الههرَّبَّ قيههدر أيعرطيهههاُهُأ األيررضي يههعي ُسهههاَّاِن األيررِض عيِلمر نيهها، ويأينَّ مجِي بيُاأر قيههدر ويقيهههعي عيلييهر
ِلُاههأر،  يرههفي يهيههبَّسي الههرَّب  ِمييههاهي حيرههِر ُسههوفي قُههدَّاميُاأر ِعنرههدي ُخههُروِجُاأر *  يابُههوا ِمهه ر أيجر عرنيهها هي ألينهَّنيهها قيههدر مسِي

ههههِي  ، ويميهههها عيِملرُتُمههههوُه مبيِلاي ههههري يرِ  اللَّهههه اأَلم ــــور يِّينَ ِمهههه ر ِمصر يرِ  يف عيهههه رِ األُررُدنا: ِسههههيُهوني ويُعههههوجي، اللَّههههذي ذي
ُتُمومهُيا  (.19-1: 4" )يشحيرَّمر

                                 
  .111قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
-42. وتفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص149-111ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)

41. 
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مُثَّ قيهالي ييُشهوُع: ": مث أعيد  هرهأ ضم  الشعوب الهيت وعهد الهرب بطهردهأ أمهام بهك ةسهرائيل
هِطُاأر، وي يهررد ا ييطرهُردُ » ا تهيعرليُموني أينَّ اهللي احلريهيَّ يف ويسي ِهوايانيي  هِبذي ِثهاياهنيي وياحلر نهرعيهانِيانيي وياحلر ِمه ر أيميهاِمُاُأ الراي

اِشههيانيي  ِررجي (. وبعههد  لههك يههذهر السههفر شهههدة 19: 9" )يهههشويالرييُبوِسههيانيي  َواأَلم ــور يِّينَ ويالرِفههرِزايانيي وياجلر
ويِعنرهديميا فيقهول: " ،خوف ملوههأ وملو  الانعانيني م  خ  تيبيس  ر األردن أمام بهك ةسهرائيل

يهههُع ُملُهههوِ   هههعي مجِي ـــور يِّينَ مسِي عيهههانِيانيي الَّهههِذي ي عيليهههى  اأَلم  نهر يهههُع ُملُهههوِ  الراي الَّهههِذي ي يف عيههه رِ األُررُدنا ايررب ههها، ويمجِي
هريائِيلي حيهّتَّ عيبهي  ِر، أينَّ الهرَّبَّ قيهدر يهيهبَّسي ِمييهاهي األُررُدنا ِمه ر أيميهاِم بيهِك ِةسر ررنيها،  يابيهتر قُهلُهوبُهُهأر ويلير تهيبرهاي الربيهر

ريائِيلي  (. مث يذهرهأ السفر ضهم  شهعوب سهتة اجتمعهوا 1: 2"  )ِفيِهأر ُرويل  بهيعرُد ِم ر جيرَّاِء بيِك ِةسر
ِل وييف "حلهههرب يشههههوع:  هههههر يههههُع الرُملُههههوِ  الَّههههِذي ي يف عيهههه رِ األُررُدنا يف اجلريبيههههِل وييف السَّ ههههعي مجِي هههها مسِي  ُهههههلا ويليمَّ

ِثه يُههههوني  نيههههاني، احلر ههههِة لُبهر بِههههرِي ِة ي ِجهي ههههِر الراي ههههاِحِل الربيهر واي ههههوني  َواأَلم ور يمــــونَ سي عيههههانِي وني ويالرِفرِزاي ههههوني وياحلِر نهر ويالراي
ريائِيلي ِبصيورت  وياِحد  * ويالرييُبوِسي وني،  تيميُعوا ميع ا ِلُمهياريبيِة ييُشوعي ويِةسر  .(4-1: 1)يش " اجر

وبعهههد  لهههك يهههأف خههه  ملهههوههأ اخلمسهههة الهههذي  اجتمعهههوا لضهههرب أههههل جبعهههون مههه  احلهههويني 
ومها حصهل لهأ بعهد  لهك مه  قتهال يشهوع وحصهول معجهأة ضهرهبأ  ،ملصاحلتهأ يشوع ومه  معه 

 ،مث أسر ملوههأ اخلمسة وقتلهأ وةبادة مه  معههأ ،ومعجأة دوام الشمس أثناء مطاردهأ ،بال د
وجههاء يف معههرض خهه هأ:  ،(47-1: 19اإلحهههايل العاشههر )يههش وجههاء  هههر قصههتهأ هههذه يف

تيميعي ُملُهههوُ  " ـــور يِّينَ فيهههاجر ، ويميلِهههُك  اأَلم  هههُروني، ويميلِهههُك يهيررُمهههوتي بهر هههِليأي، ويميلِهههُك حي هههُة: ميلِهههُك أُوُرشي سي اخلريمر
ُلوني، ويحيِعُدوا ُهأر ويُهل  ُجُيوِشِهأر وينهيأيُلو  ، ويميِلُك عيجر ِيشي هاا عيليى ِجبهر خلي هُل *  ُعهوني ويحياريبُوهي فيأيررسيهلي أيهر
ههاِل يهيُقولُههوني:  ِلرجي لَّههِة يف اجلر ُعههوني ِة ي ييُشههوعي ِة ي الرميهي نيهها »ِجبهر ههعيدر ةِلييهر . احر يركي عيهه ر عيِبيههِد ي الي تُهههررِا ييههدي

يهههُع ُملُهههوِ   نيههها مجِي هههعي عيلييهر تيمي هههنيا ويأيِعنَّههها، ألينَّهههُ  قيهههِد اجر ـــعيهههاِجال  ويخيلاصر هههاِهِننيي يف اجلريبيهههلِ  ور يِّينَ اأَلم  *  «السَّ
بياِبريِة الربيأرسِ  يُع رِجياِل احلريررِب ميعيُ  ويُهل  جي ِلرجياِل ُهوي ويمجِي  (.7-2: 19" )فيصيِعدي ييُشوُع ِم ي اجلر

ويههذهرون مههرة أخههرى ضههم  الشههعوب الههذي  أرسههل يههابني ملههك حاحههور ة  ملههوههأ لقتههال 
عي يي يشوع: " ، أيررسيلي ِة ي يُوبيهابي ميلِهِك ميهاُدوني، ويِة ي ميلِهِك مِشرهُروني، ويِة ي فهيليمَّا مسِي اِبنُي ميِلُك حياُحوري

 ، هههافي شي ، وييف * ميلِهههِك أيهر نُهههوربَّ ِهنهَّهههُروتي هههمياِل يف اجلريبيهههِل، وييف الرعيريبيهههِة جي ويِة ي الرُملُهههوِ  الَّهههِذي ي ِة ي الشا
ِل، وييف ُمررتهيفيعياتِ  نهرعيانِيانيي يف الشَّررِ  ويالرغيررِب، * ُدوري ايررب ا،  السَّهر ِثهايانيي  َواأَلم ور يِّينَ الراي  ويالرِفرِزايانيي  وياحلر
ِههههوايانيي ويالرييُبوِسههههيانيي يف اجلريبيههههِل،  ههههفياةِ  يرههههتي حي  وياحلر (.مث يههههأف 9-1: 11)يههههش  "ررُمههههوني يف أيررِض الرِمصر

ويههُؤاليِء ُههأر ُملُهوُ  األيررِض الَّهِذي ي ضيهريبهيُهأر ييُشهوُع ويبهينُهو  هرهأ مع الشعوب الذي  ضرهبأ يشوع: "
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نيهاني ِة ي اجلريبيهِل األيقهرهريِع الصَّهاِعِد ةِ  هادي يف بُهقرعيهِة لُبهر ريائِيلي يف عيه رِ األُررُدنا ايررب ها، ِمه ر بهيعرهِل جي سيهِعريي.  ي ِةسر
هههبي فِهههريِقِهأر،  هههريائِيلي ِمريياث ههها حيسي هههبياِش ِةسر ههها ييُشهههوُع أليسر هههُفويِل * ويأيعرطياهي ِل ويالرعيريبيهههِة ويالس  ههههر يف اجلريبيهههِل ويالسَّ

ِثهاي ههوني ويالربهيرايَّههِة وياجلرينُههوِب:  عيههانِي وني  َواأَلم ور يـمـونَ  احلر نهر واي ههوني  ويالرفيرِزاي ههوني ويالراي : 14" )يههشويالرييُبوِسههي وني  وياحلِر
7-1.) 

يف معههههرض وحهههية يشههههوع لبهههك ةسههههرائيل  ،وأُعيهههد  ههههر هههههذه الشهههعوب يف اإلحهههههايل األخهههري
مُثَّ عيبهيهررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرهُتأر ِة ي "و رد الشهعوب والقبائهل مه  أمهامهأ:  ،وتذهريهأ بنعمة الرب عليهأ

هههههياُب أيرِتيهههه ههههاريبيُاأر أيحر اِشههههي وني  اأَلم ور يـمـــونَ ا: أيرِتيهههها. فيهي ِررجي ِثهاي ههههوني وياجلر عيههههانِي وني وياحلر نهر ويالرِفرِزاي ههههوني ويالراي
فهيعرتُهُهأر بِييدُِهأر  واي وني ويالرييُبوِسي وني، فيدي  (. 11: 42)يش" وياحلِر

الههذي  ضههرهبما موسههى ومهه   ،وتاههرر يف السههفر  هههر خهه  امللاههني األمههوريني سههيهون وعههوج
 19: 1و 19: 4وههههان  ههههر سهههيهون ملهههك حبشهههون يف اإلحهههههاحات: ) ،معههه  شهههر  األردن

 (.14: 42و 19: 19و 4: 14و
 19: 19و 19: 1و 19: 4وعهههوج ملهههك باشهههان يف عشهههتاروت  ُههههر يف اإلحههههاحات: )

مث أُعيهههد  ،نيمث  ُههههر أنههه  مههه  الرفهههائي ،دايهههة  أنههه  مههه  األمهههورينيب(. وقهههد  ههههر 14: 42و 2: 14و
  هره أن  م  األموريني. وسيأف تفصيل  لك عند  هر الرفائيني ةن شاء اهلل.

 أماكن تواجدهم: 
 ههر أرنههون يف  قههة نفهو هأ مهه متتههد منطففهي شههر  األردن  ،(1)سهانوا شههر   ههر األردن واربهه 
ويف ارب األردن هانوا منتشهري  علهى نطها  واسهع يف ههل  ،اجلنوب ة  جبل حرمون يف الشمال

وقهههد  ُههههر امللهههو  اخلمسهههة ألورشهههليأ وحههه ون ويرمهههوت وخلهههيش وعجلهههون هملهههو   ،أرض هنعهههان
 أموريني.

 السبط الوارث ألرضهم: 
الهههرأوبنيني واجلهههادي  ونصهههف سهههبج األسهههباش الشهههرقية أراضهههيهأ الشهههرقية هانهههت مههه  نصهههيب 

                                 
 .491ص .ألرشيد ياهونشريل سفر يشوع. ل  (1)
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والههههيت افتتهههههت  ،والههههيت يف الغههههرب ل تفتههههتح بالاامههههل وبقههههي بعضههههها بعههههد مههههوت يشههههوع ،منسههههى
 ول تذهر أرضهأ ارب األردن على وج  التهديد. ،ُقسمت بني األسباش

 :نواليبوسي
 تعريف اليبوسيني: 

أن هلمهة "يبهوس" تعهك  أورجيهانوس يهرى. و (1)يبوس ب  هنعان وهأ سهاان أورشهليأم  نسل 
 "يدوس باألقدام"، فتهمل معىن رمأي ا مل  يدنس الشيء وينجس  بقدمي .

ان بعهض الدارسهني (، وةن هه19: 11اسهأ مدينهة أورشهليأ يف )قهض تظهر هلمهة "يبهوس" ه
اجلبههال احمليطههة هبهها بينمهها يههرى آخههرون أ هها تنهصههر فقههج يف حهههيون أو مدينههة  ا  يرو هها تضههأ أيضهه

 .(4)داود القائمة يف اجلبل الشرقي
واليبوسيون أحد الشعوب السبعة اليت تأعأ التوراة احملرفة يف سهفر التثنيهة أن الهرب قهد أعطهى 

 .(9)(17-19: 49أرضهأ لشعب  ةسرائيل)تث
سهانت يبهوس أو أورشهليأ واجلبهال الهيت  قا نهة يف هنعهانإحدى القبائل الهاليبوسيون  وظهر 

: 1 اأ1إ 11: 19هأ م  ساللة هنعهان )تهك و  (17: 49و 1: 7تث )يف أيام يشوع  حولا
وقتههل ملاهههأ  أخضههعهأ يشههوعولاهه   ،وقههد ا ههد اليبوسههيون مههع مجلههة ملههو  ضههد جبعههون(، 12

بهل سهانوا  ،بسهبب ثبهاهأ وجلهدهأ لانهأ ل ييههوا أورشهليأ (41-49: 19أدوين حاد )يش
(، وبقههههوا فيههههها حههههّت أيههههام داود، وقههههد 41: 1قههههض  و 19: 12)يههههش  مههههع بههههك يهههههو ا وبنيههههامني

(، وبقى 41و49: 1مل 1) يف أعمال البناء اليت قام هبا استخدمهأ سليمان امللك يف التسخري
 .(2)(4-1: 1البعض يف اليهودية ة  ما بعد رجوع السيب )عأ 

                                 
 .191ص .ألرشيد ياهونشريل سفر يشوع. ل  (1)
 .99-41يعقوب ملطي. ص تفسري سفر يشوع. القم  تادرس  (2)
 (.12/ 4بنوةسرائيل. أ.د.حممد بيومي مهران. )  (3)
. وتفسهههههههري سهههههههفر يشهههههههوع. القمههههههه  تهههههههادرس يعقهههههههوب 1929-1924ينظهههههههر: قهههههههاموس الاتهههههههاب املقهههههههدس.ص  (4)

 .99-41ملطي.ص
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 ر يشوع: ذكرهم يف سف
يف  -حسهب زعمهههأ– مه  ضههم  الشهعوب الهذي  أمههر موسهى بإبههادهأ نيجهاء  ههر اليبوسههي

  (.17: 49سفر التثنية )تث
مُثَّ قيهالي ييُشهوُع: ": مث أعيد  هرهأ ضم  الشعوب الهيت وعهد الهرب بطهردهأ أمهام بهك ةسهرائيل

ِثهاياهنيي » نهرعيهانِيانيي وياحلر هِطُاأر، وي يهررد ا ييطرهُرُد ِمه ر أيميهاِمُاُأ الراي ا تهيعرليُموني أينَّ اهللي احلريهيَّ يف ويسي ِهوايانيي هِبذي  وياحلر
ِررجياِشيانيي وياأليُمورِيانيي  يِّينَ ويالرِفرِزايانيي وياجلر وبعد  لك يهذهرهأ السهفر ضهم  (. 19: 9" )يشَواْلَيب وس 

يهُع الرُملُهوِ  الَّهِذي ي يف عيه رِ األُررُدنا يف اجلريبيهِل وييف "شعوب ستة اجتمعوا حلرب يشوع:  هعي مجِي ويليمَّها مسِي
ِثه يُهوني وياأليُمورِي هوني ويالراي  نيهاني، احلر هِة لُبهر بِهرِي ِة ي ِجهي ِر الراي ِل وييف ُهلا سياِحِل الربيهر نهرعيهانِي وني ويالرِفرِزاي هوني السَّهر

واي وني  يمونَ وياحلِر ريائِيلي ِبصيورت  وياِحد  * ، َواْلَيب وس  تيميُعوا ميع ا ِلُمهياريبيِة ييُشوعي ويِةسر (. 4-1: 1)يهش "اجر
ويهههذهرون أخهههرى ضهههم  الشهههعوب الهههذي  أرسهههل يهههابني ملهههك حاحهههور ة  ملهههوههأ لقتهههال يشهههوع:  

ههعي ييههاِبنيُ " هها مسِي ههلي ِة ي يُوبيههابي ميلِههِك ميههاُدوني، ويِة ي ميلِههِك مِشرههُروني، ويِة ي ميلِههِك  فهيليمَّ ، أيررسي اُحههوري ميلِههُك حي
 ، ههافي شي ِل، * أيهر ، وييف السَّهههر نُههوربَّ ِهنهَّههُروتي ههمياِل يف اجلريبيههِل، وييف الرعيريبيههِة جي ويِة ي الرُملُههوِ  الَّههِذي ي ِة ي الشا

ههههههررِ  ويالرغيههههههررِب، * ري ايررب هههههها، وييف ُمررتهيفيعيههههههاِت ُدو  عيههههههانِيانيي يف الشَّ نهر ِثهاياههههههنيي  وياأليُمههههههورِيانيي الراي  ويالرِفههههههرِزايانيي  وياحلر
ـــيِّينَ  ِهههوايانيي يف اجلريبيهههِل،  َواْلَيب وس  هههفياةِ  يرهههتي حي  وياحلر (.مث يهههأف 9-1: 11)يهههش  "ررُمهههوني يف أيررِض الرِمصر

ويههُؤاليِء ُههأر ُملُهوُ  األيررِض الَّهِذي ي ضيهريبهيُهأر ييُشهوُع ويبهينُهو  هرهأ مع الشعوب الذي  ضرهبأ يشوع: "
نيهاني ِة ي اجلريبيهِل األيقهرهريِع الصَّهاِعِد ةِ  هادي يف بُهقرعيهِة لُبهر ريائِيلي يف عيه رِ األُررُدنا ايررب ها، ِمه ر بهيعرهِل جي سيهِعريي.  ي ِةسر

هههبي فِهههريِقِهأر،  هههريائِيلي ِمريياث ههها حيسي هههبياِش ِةسر ههها ييُشهههوُع أليسر هههُفويِل * ويأيعرطياهي ِل ويالرعيريبيهههِة ويالس  ههههر يف اجلريبيهههِل ويالسَّ
ِثهاي ههوني ويالربهيرايَّههِة وياجلرينُههوِب:  عيههانِي وني  وياأليُمورِي ههوني  احلر نهر واي ههوني  ويالرفيرِزاي ههوني ويالراي ــيمونَ  وياحلِر : 14" )يههشَواْلَيب وس 

7-1.) 
 ههر اليبوسهيون يف وادي هنهوم املتهامخني لبهك يههو ا مه   ،ويف  هر نصيب يههو ا مه  األرض

انِههههِب قههههال: " ،اجلنههههوب ــــيِّ ويحيههههِعدي الههههت ُخُأ يف وياِدي ابرههههِ  ِهن ههههومي ِة ي جي ِمهههه ي اجلرينُههههوِب، ِهههههيي  اْلَيب وس 
هِليُأ. ويحيهِعدي الهت ُخأُ  ِة ي ريأرِس اجلريبيهِل الَّهِذي قُهبياليههةي وياِدي ِهن هومي ايررب ها، الَّهِذي ُههوي يف  يههريِف وياِدي  أُوُرشي

 (. 1: 12" )يشالرَّفيائِيانيي مِشياال  
فسههانوا  ،يهههو ا عهه   ههردهأ عهه  أورشههليأ وعجههأ بههك ،مث جههاء  هههر قههوة اليبوسههيني وثبههاهأ

يمونَ ويأيمَّا قال: " ،معهأ ِدرر بهينُهو يهيُههو يا عيليهى  يهررِدِهأر، فيسيهاي ي  اْلَيب وس  السَّاِهُنوني يف أُوُرشيِليأي فهيليأر يهيقر

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
305 

ا الريهيورمِ   (.19: 12")يشالرييُبوِسي وني ميعي بيِك يهيُهو يا يف أُوُرشيِليأي ِة ي هذي
 ،فههذهروا همتههامخني لههأ مهه  اجلنههوب ،و ُهههروا هههذلك يف  ديههد نصههيب بنيههامني مهه  األرض

لي وياِدي ابرهههِ  ِهن هههومي الَّهههِذي يف وياِدي  يهههريِف اجلريبيهههِل الَّهههِذي ُمقيابِهههوينهيهههأيلي الهههت ُخُأ ِة ي يف السهههفر: " جهههاء
انِهِب  ـيِّينَ الرَّفيائِيانيي مِشياال ، وينهيأيلي ِة ي وياِدي ِهن هومي ِة ي جي هلي  اْلَيب وس  ِ ُروجي " ِمه ي اجلرينُهوِب، وينهيهأيلي ِة ي عيهنير

  (.11 :11)يش
يف معههرض وحههية يشههوع  ،وأُعيههد  هههر اليبوسههيني مهه  ضههم  الشههعوب يف اإلحهههايل األخههري

هههههاريبيُاأر "لبهههههك ةسهههههرائيل وتهههههذهريهأ بنعمهههههة الهههههرب علهههههيهأ:  مُثَّ عيبهيهههههررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرهههههُتأر ِة ي أيرِتيههههها. فيهي
نهر  ههياُب أيرِتيها: األيُمورِي هوني ويالرِفرِزاي هوني ويالراي واي هوني أيحر اِشهي وني وياحلِر ِررجي ِثهاي هوني وياجلر ـيمونَ عيهانِي وني وياحلر ، َواْلَيب وس 

فهيعرتُهُهأر بِييدُِهأر   (. وهذا آخر  هرهأ يف السفر.11: 42" )يشفيدي

 أماكن تواجدهم: 
 .هجبل حهيون  أورشليأ واجلبال اليت حولا

 السبط الوارث ألرضهم: 
 .يهو اسبج 

 : نوالعناقي
 : نيالعناقي تعريف

وهههأ نسههل عنهها  أرب أربههع الههذي نسههبت ةليهه  حهه ون ومسيههت قريههة أربههع ولهه  ثالثههة بنههني مهه  
وههان العنهاقيون جبهابرة  ،األبطال األقوياء أخيمان، شيشاي، تلماي، وهانوا مه  ر سهاء العنهاقيني

ةال يشهوع   وال القامة شديدي البأس وهأ الذي  خافهأ جواسيس بك ةسرائيل يف عهد موسهى
 .(1)ةب  نون وهالب ب  يفن

ُيشهههري االسهههأ "عنههها" ة  ضهههخامة اجلسهههأ. يصهههورهأ التقليهههد العههه ي هجبهههابرة لطهههول قهههامتهأ 
سهههانوا جنهههوب فلسهههطني  (.41، 19: 4إ تهههث 99، 41: 19د وشهههدة بأسههههأ يف احلهههرب )عههه

                                 
 .191ص يف تفسري أسفار العهد القوب". القوب"السن  ينظر:   (1)
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(، بينمهها قطهه  94: 19أقههام ثالثههة مهه  بههك عنهها  يف منطقههة حهه ون )عههد  بههني القههدس واخلليههل.
الباقي باملدن ا اورة خالل التالل. خافهأ الع انيون قبهل أن تهاربوهأ، حهّت حهارهبأ يشهوع به  

: 11ة )يههش نههون لاالههب بهه  يفنههون واسههتو  علههى  تلاههاهأ وقسههمها بههني اليهههود، وأعطههى حهه  
: 4وتههههههههههههث 99: 19)عههههههههههههد سههههههههههههبون مهههههههههههه  الرفههههههههههههائيني(. وهههههههههههههأ ت12، 14: 12 و 41-44
: 4، وههههانوا مضهههرب األمثهههال مههه  جههههة هثهههرة عهههددهأ وضهههخامة جسهههمهأ )تهههث (41و11و19
 .(1)(، ويظ  أن جليات اجلبار هو واحد منهأ19

ويف قصهة  ،كهافهأ اليههود ،يذهر العناقيون يف العهد القدب بأ أ قوم جبابرة عظام األجسهام
لبههك ةسههرائيل  اجههاء تقريههر اجلواسههيس مرعب هه ،عشههر االثههكلجواسههيس ةرسههال موسههى عليهه  السههالم ل
ل يرعبهها بههك ةسههرائيل ول  ،مهها عههدا يشههوع بهه  نههون وهالههب بهه  يفنههة ،عنههد  هههرهأ لوحههف اجلبههابرة

هري أينَّ  " هر وحف اجلواسهيس لبهك عنها :  ،يف سفر العدد ،كوفو أ م  العناقيني وال اريهأ اييهر
ههة  ِجههدوا. ويأييرض هها قيهههدر ريأييهرنيهها   َبً ــي َعًَـــاقَ الشَّههعربي السَّههاِه ي يف األيررِض ُمعرتهيههأٌّ، ويالرُمههُدُن حيِصهههينية  عيِظيمي

 . الِقيُة سياِهُنوني يف أيررِض اجلريُنوبِ * ُهنيا ي مث يذهرو أ بوحف جعل  ،(41-41: 19" )عددالرعيمي
فقهههال يف  ،وناصهههوا علهههى أعقهههاهبأ ورفضهههوا قتهههالأ ومهههواجهتهأ ،رهههورعأميهههة شهههعب بهههك ةسهههرائيل 

ا ُهنَّها يف  َبً ي َعًَاقويقيدر ريأييهرنيا ُهنيا ي اجلريبياِبريةي، السفر: " هذي هاجلريرياِد، ويهاي ِم ي اجلريبياِبريِة. فيُانَّا يف أيعريُِننيها هي
بِهري   أ يف سهفر التثنيهة: "وههذلك جهاء وحهفهأ بقهوهأ وهثهره (.99: 19" )عهددأيعريُهِنِهأر  شيهعرب  هي
 (.41، 19: 4" )تثَكاْلَعًَاق يِّينَ  وي يوِيل  ويهيِثري  

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
و ههردهأ مهه  هههل  ،وقرضهه  لههأ ،جههاء  هههرهأ يف سههفر يشههوع يف خهه  انتصههار يشههوع علههيهأ

وأشهههدود. قهههال يف سهههفر يشهههوع:  ،وجهههت ،مهههدن: اهههأة ول يتبههها مهههنهأ أحهههد ةال يف ثهههالث ،املهههدن
هاءي ييُشههوُع يف  لِههكي الرويقرههِت ويقهيههريضي " ،  اْلَعًَــاق يِّينَ ويجي ههُروني ويِمهه ر ديبِههريي ويِمهه ر عينيههابي بهر ِمهه ي اجلريبيهِل، ِمهه ر حي

هرَّ  هريائِيلي. حي بيِل ِةسر بيِل يهيُهو يا، ويِم ر ُهلا جي يِع جي  َعًَـاق يمونَ ليهأر يهيتيبيهاَّ فهي *  ميُهأر ييُشهوُع ميهعي ُمهُدِ ِأر ويِم ر مجِي
ُدودي  ريائِيلي، لِا ر بهيُقوا يف ايأَّةي ويجيتَّ ويأيشر  (.44-41: 11" )يشيف أيررِض بيِك ِةسر

                                 
 .42. و"تفسري سفر يشوع" القم  تادرس يعقوب ملطي. ص124صينظر: قاموس الاتاب املقدس.   (1)
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حيهث ههان اسهأ حه ون مه   ،و هروا ههذلك يف خه  ةعطهاء يشهوع لاالهب به  يفنهة حه ون
هههقهههال: " ،قبهههل "قريهههة أربهههع" أحهههد رجهههال العنهههاقيني العظمهههاء بهر هههُأ حي ُروني قهيهههبرال  قهيررييهههُة أيرربيهههعي، الرَُّجهههِل وياسر

تهيرياحيِت األيررُض ِم ي احلريرربِ اْلَعًَاق يِّينَ األيعرظيِأ يف   (.12: 12" )يش. وياسر
اليههُب قههال: " ،وقتلهه  ألبطههالأ ،وأُعيههد  هههرهأ يف خهه  انتصههار هالههب بهه  يفنههة علههيهأ وي يههريدي هي

 (.12: 12" )يشَأْواَلَد َعًَاقَ يشيايي ويأيِخيمياني ويتهيلرميايي، الثَّاليثيةي: شِ  َبً ي َعًَاقَ ِم ر ُهنيا ي 
وةاههراء هالههب بهه  يفنههة ألبطههال بههك ةسههرائيل بضههرب العنههاقيني  ،مث يههأف خهه  عههودهأ وقههوهأ

ويحيههِعدي ِمهه ر قههال: " ،ملهه  يضههرهبأ ا" وجعههل عاسههة بنههت هالههب نصههيب  -قريههة سههفر–سههاان "دبههري 
ُأ  ْفر   َدب يَر قـَْبالل ُهنيا ي ِة ي ُساَّاِن ديِبريي. ويهياني اسر اليُب: *  قـَْريََة س  هِرُب »ويقيالي هي ـْفر  مي ر ييضر  قـَْريََة س 

ا أُعرِطيهه ههريأية  ويييأرُخههُذهي ههةي ابهرنيههيِت امر سي . فيأيعر *  «ِ  عيار اليههبي ا ُعثرِنيِئيههُل برههُ  قهينيههازي أيُخههو هي ههذيهي ههةي فيأيخي سي طيههاُه عيار
 (. ول يأت  هرهأ يف السفر بعد  لك.17-12: 12" )يشابهرنيتيُ  امرريأية  

 املدن اليت بقي فيها العناقيون:

املدينههة املشهههورة اليههوم قريبههة مهه  البهههر املتوسههج علههى اايههة ثالثههة  (:41: 10)يــ : غــوة
 1و 9: 19أبعههد مههدن الفلسههطينيني اخلمههس با ههاه اجلنههوب )يههش  .(1)أميههال مهه  شهها مل البهههر

(. وهبهها ميههر الطريهها السههاحلي الرئيسههي املمتههد مهه  مشههال فلسههطني ة  49: 42وار  17: 1حههأ 
جنوبيها، والذي يصل لبنهان مهع مصهر. وههذا الطريها السهاحلي قهدب، ُوجهد منهذ األزمنهة الغهابرة. 

وسههورية ومصههر واليونههان ورومهها والفههرس. وعليهه  سههار  وعليهه  سههار الفهها ون، مهه  مهها بههني النهههري 
األتهههرا  واملماليهههك والفرنسهههيون واإلناليهههأ.. ولهههذلك ههههان لغهههأة مرهأهههها االسهههياتيجي املههههأ الهههذي 

أل ههها آخهههر مدينهههة قبهههل الوحهههول ة  حههههراء  خاحَّهههةجعهههل الفههها ني يهتمهههون باالسهههتيالء عليهههها. 
طهة مله  يريهد فهتح فلسهطني، مه  جههة السهاحل سيناء، وآخهر حمطهة مله  يريهد فهتح مصهر، وأول حم

اجلنورب. واأة واحدة م  أقدم عشر مدن يف العال. وسانها الانعانيون باد  األمر، ورمبا هانوا 
(. و هرت يف رسائل تل العمارنة يف القرن الرابع عشهر  .م. وملها جهاء 11: 19هأ بناها )تك 

تلههها رجههال يهههو ا مههع بههاقي (. واح27: 12منهههت ليهههو ا )يههش  مصههرمهه   فلسههطنياليهههود ة  
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( مث اسهيجعها 44: 11زالهوا فيهها )يهش  مها(. ولا  هان العناقيون 11: 1مدن اجلنوب )قض 
سهههوارها. مث أسهههر فيهههها، ن جهههاء مششهههون الهههذي حيطهههأ أبهههواب أ(. ة  أ2: 1)قهههض  الفلسهههطينيون
اجلنوبيهة  سليمان(. وهانت اأة على حدود  لاة 11)قض ص  داجونحطأ معبد  ا  وفيها أيض

(. مث 1: 11مهل  4(. وةليها وحل حأقيا ملك يههو ا يف مطهاردة الفلسهطينيني )42: 2مل  1)
 .م. واسهتهدفت  191  .م. وفرعهون خنهو ملهك مصهر 749احتلها سرجون ملك آشور سهنة 

وز   2: 4وحهف  2و 1: 27و 49: 42لغضب األنبيهاء الهذي  تنبهأوا خبراهبها )ار  ا  املدينة أيض
1 :2)(1). 

حهأ  1اخلمهس العظمهى ) الفلسهطينينياسأ ع ي معناه "معصرة" وهي ةحدى مدن  :جا
( اشههتهرت باو هها مسههان ا لبقيههة مهه  العنههاقيني وهههأ أنههاس  ههوال القامههة )يههش 12: 7و 17: 1
 جليهههات اجلبهههاردان وولهههد فيهههها  رهههوم(. وههههي يف 11و 19 :4وتهههث  99: 19وعهههد  44: 11

أخبهههار  1و 44 - 12: 41حهههأ  4و 2: 17حهههأ  1واهههريه مههه  رجهههال اجلبهههابرة الفلسهههطينيني )
حهأ  1) خهيشأ(. وههان اسهأ ملاهها 44: 11( وهانت حصن ا م  حصهو أ )يهش 2-1: 49
أخبهههههار  1و 11: 12حهههههأ  4يهههههديهأ )أمههههه   داودمث أخهههههذها  (.7-1: 47و 12 - 19: 41
( مث عهههههادت 91: 4مهههههل  1ارت عليهههههها نابهههههات الأمهههههان فأخهههههذها الفلسهههههطينيون )( مث د1: 11

( مث 17: 14مهههل 4رام )أ( مث أخهههذها حأائيهههل ملهههك 1 :11أخبهههار  4ليههههو ا فعأزهههها رحبعهههام )
( وبعههههد رجوعههههها ة  يههههد الفلسههههطينيني هههههدم عأيهههها سههههورها 42: 19مههههل  4) يهههههوآ اسههههيجعها 

 .(4)(1 :41أخبار 4)
 .(9)بنهو تسعة ونصف هيلو ميواألرجح أن ماا ا "تل عرا  املنشية" ارب بيت ج ي   

اخلمههههس  الفلسههههطينينيرمبهههها ههههان معناههههها "قهههوة" أو "حصهههه ". وههههي ةحههههدى مهههدن  :أشـــدود
(. 2حههأ  1) داجههون(. وهههان اإللهه  الرئيسههي فيههها هههو 17: 1حههأ  1و9: 19الرئيسههية )يههش 

( وقهد هانهت مه  نصهيب 44: 11نيهون هنعهان. )يهش وقد بقي العناقيون فيها بعد مها فهتح الع ا
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وبعهد أن انتصهر الفلسهطينيون  .( ولاه  ل يهتما  ههذا السهبج مه  أخهذها27: 12يهو ا )يش 
 -1: 2حهأ  1) داجهونلهوا معههأ تهابوت الهرب ة  أشهدود ووضهعوه يف هياهل أ ةسهرائيلعلى 
حههأ  1) جههتبهاملرض فأرسههلوا تههابوت الههرب ة   األشههدوديونوأحههيب  داجههون( فسهقج متثههال 4
(. واالسههأ العههررب لهها 1: 41أخبههار  4( وقههد هههدم عأيهها ملههك يهههو ا أسههوار أشههدود )1 -9: 2

افا مشال شر  اأة بثمانية عشر هيلو مهيا  وتعك شدة أو قوة ملنعتها تقع بني اأة وي .(1)""أسدود
 .(4)وثلث

 أماكن تواجدهم: 
 وأشدود. ،وجت ،وبقوا يف اأة -قرية سفر–ودبري  ،ح ونهانوا يسانون 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 وبقية أرضهأ هانت م  نصيب سبج يهو ا. ،أُعطيت ح ون لاالب ب  يفنة

 : نوالرفائي
 تعريف الرفائيني: 
 .(9)ة جبابرة سانوا شر  األردن وارب عمالقوهأ عشائر 

 يهههههرى و . "جبهههههابرة" "أروايل الهههههراحلني" أو أو ى""ظهههههالل املهههههوتالرفهههههائيون: اسهههههأ عههههه ي معنهههههاه  
 .تعك "أمهات مياخيات"لرفائيني" أن هلمة "ا أورجيانوس

 وقد استخدم هذا االسأ يف العهد القدب بأهثر م  معىن: 
سههانوا قههدميا  يف  ،ةحههدى قبائههل منطقههة هنعههان عشههرية مهه  اجلبههابرة يقصههد بهه المعًــى األول: 

: 4وتهههههث 49: 12و 2: 12بهههههراهيأ )تهههههكة وحهههههول قبهههههل فلسهههههطني شهههههرقي األردن واربههههه  حهههههّت
(، ويف 2: 12. سههبا فضههرهبأ هههدرلعومر ملههك عههيالم )تههك (12: 17ويههش 11: 9و 49و11

                                 
 .77قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .119ص .ألرشيدياهونا .شريل سفر يشوع  (2)
 .111ص ياهون.ألرشيدشريل سفر يشوع. لينظر:   (3)

http://kotob.has.it

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_249.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_249.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_02.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_02.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_02.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_02.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/ashdodion.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/ashdodion.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/05_G/G_044.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/05_G/G_044.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_363.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_363.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_363.html


 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
321 

إلسهههرائيل، بعضههههأ سههها  يف أرض  سهههابقة سهههفر التثنيهههة جهههاء عههه  الرفهههائيني همجموعهههة شهههعوب
والهههههبعض ههههههان يقطههههه  يف أرض  (،11: 4مهههههوآب بهههههاإلمييني )تهههههث  ومهههههوآب، وقهههههد دعهههههاهأ بنههههه

باشهان وههان عههوج  (، والهبعض سها  يف49: 4ميني )تهث أ ، وههان ههؤالء يهدعو أ زمهنيالعمهوني
(، ههذا االتسهاع مه  توزيهع الرفهائيني جعهل بعهض الدارسهني يهرون أن هلمهة 19: 9آخر ملهوههأ )

فيهه ، ولاهه  يف رأيهههأ أن هههل  ا"رفههائيني" تعههك لغوي هها "السههالفني" وةن هههان هههذا التفسههري مشههاوه  
 .شعب يُقيأ يف منطقة يدعو الشعب السابا ل  بالرفائيني أي السابقني لأ

ــ يف  الههذي  يف الاويههة، الههذي  ال يسههبهون اهلل، ترمجههت : يقصههد بهه  األمههواتى الثــانيالمعً
 ( الذي  بال عمل وال حياة.11: 41 و11: 4سفر األمثال باألخيلة )
تسهههتخدم هلمهههة "الرفهههائيني" أو "رفهههاب" هاسهههأ لهههوادي قريهههب مههه  أورشهههليأ المعًـــى الثالـــث: 

ذ امسه  عه  (. أخه2: 17خبصهوبت  )أ  شهليأ ووادي هنهوم، عهرف ر وبيت حلأ، جنهوب اهرب أو 
 .(1)"ما قطنوه فية م  الأم . يسمى حالي ا "وادي البقاع ا  الرفائيني الذي  االب

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
يف اإلحههايل الثهاين عشهر يف  ههر امللهو  املههأومني  ،سهفر يشهوع  يفهان أول  هر للرفائيني
قههال:  ،حيههث  هههر أن عههوج ملههك باشههان أنهه  مهه  بقيههة الرفههائيني ،يف عهههد موسههى عليهه  السههالم

هتياُروثي وييف ِة رريِعهي الر فَـائ يِّينَ ويُرُوُم ُعوج  ميِلِك بياشياني ِم ر بيِقيَِّة " (. 2: 14" )يهشالسَّهاِهِ  يف عيشر
 ،سهع. والغريهب أنه  يف اإلحههايل التا(4)قال األرشيدياهون يف شريل السفر: أي مه  البهاقني مهنهأ

هِي قال: " ،جاء  هر أن عوج م  األموريني يرِ  يف عيه رِ األُررُدنا:  اأَلم ـور يِّينَ ويُههلَّ ميها عيِمهلي مبيِلاي اللَّهذي
هتياُروثي  هُبوني ويُعهوجي ميلِهِك بياشيهاني الَّهِذي يف عيشر (. ويف اإلحههايل 19: 1" )يهشِسيُهوني ميِلِك حيشر

قهال:  ،ويؤهد يف اإلحهايل الهذي بعهده أنه  مه  الرفهائيني ،الثاين عشر يذهر أن  م  بقية الرفائيني
هتياُروثي وييف ِة رريِعهي. ُههوي بيِقهيي ِمه ر بيِقيَّهِة " ِة ُعوج  يف بياشياني الَِّذي ميليكي يف عيشر ، الر فَـائ يِّينَ ُهلَّ  يرلياي

هههى وي يهههريديُهأر  يلمهههح ة  أنههه  مههه  و  ،(. ليعهههود يف اإلحههههايل األخهههري14: 19" )يهههشويضيهههريبهيُهأر ُموسي

                                 
 .297. وقاموس الاتاب املقدس. ص42-42تفسري سفر يشوع. القم  تادرس يعقوب ملطي. ص  (1)
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تُهُهأر ِمهه ر أيميهههاِمُاأر، أيير قهههال: " ،األمههوريني ههلرُت قُهههدَّاميُاُأ الأَّنيههاِبريي وي يهههريدر ، الي َمل َكـــي  اأَلم ـــور يِّينَ ويأيررسي
(. قهال األرشهيدياهون يف شهرح  لهذه اجلأئيهة: ألن ههال  مه  14: 42" )يشِبسييرِفكي ويالي ِبقيورِسكي 

همههها أن شهههعبهما هانههها مههه  القبائهههل األموريهههة الهههيت سهههانت شهههرقي   ،سهههيهون وعهههوج ههههان أموريههها  
مهههه  سههههاللة  ،. ويف قههههاموس الاتههههاب املقههههدس قههههال: عههههوج ملههههك األمههههوريني يف باشههههان(1)األردن
 ،. وقههال ولههيأ مههار : ملاههي األمههوريني: املقصههود الانعههانيون علههى جههانيب  ههر األردن(4)الرفههائيني

 علههههى جههههانيب األردن الههههذي  أعظمهههههأ سههههيهون فاأنهههه  قههههال:  ههههردت أمههههاماأ ملههههو  الانعههههانيني
 . فهذا اضطراب يف السفر واضطراب عند شارحي .(9)وعوج

ويحيهِعدي الهت ُخُأ يف وياِدي ابرهِ  ِهن هومي قهال: " ،وجاء  هر وادي الرفائيني عند  هر نصهيب يههو ا
هِليُأ. ويحيهِعدي الهت ُخُأ ِة ي ريأرِس اجلريبيهِل الَّهِذي قُهبياليهةي وي  اِنِب الرييُبوِسيا ِمه ي اجلرينُهوِب، ِههيي أُوُرشي اِدي ِة ي جي

 (.1: 12" )يشمِشياال   الر فَائ يِّينَ ِهن ومي ايررب ا، الَِّذي ُهوي يف  يريِف وياِدي 
وجههاء هههذلك  هههرهأ يف خهه  اعههياض بيههت يوسههف أفههراب ومنسههى علههى ةعطههاء يشههوع لههأ 

فريد عليهأ يشوع م  هالمهأ مبا أ هأ هثهريون فليقتطعهوا لهأ أرض يف  ،قرعة واحدة وهأ هثريون
 ،نو وهههأ الفرزيههون والرفههائي ،وليطههردوا الشههعوب الههيت تسهها  فيههها ،اجلبههال الههوعرة احمليطههة بنصههيبهأ

ة  نيِصههيب ا ويأينيهها »هيلَّههأي بهينُههو يُوُسههفي ييُشههوعي قيههائِِلنيي: " قههال: ة  ويِحصَّههة  وياِحههدي هها يا أيعرطييرتيههِك قُهررعيههة  وياِحههدي ِلمي
؟ ههعرب  عيِظههيأ ، ألينَّههُ  ِة ي اآلني قيههدر بيههاريهيِكي الههرَّب  ُههأر ييُشههوُع: * « شي هها، »فهيقيههالي لي ههعرب ا عيِظيم  ِةنر ُهنرههتي شي

هههعيدر  ِسهههكي ُهنيههها ي يف أيررِض الرِفهههرِزايانيي فياحر بيهههُل َوالر َفـــائ يِّينَ ِة ي الرهههويعرِر وياقرطيهههعر لِنهيفر ، ِة يا ضيههها ي عيلييرهههكي جي
 (.12-12: 17" )يش«أيفهررياِبي 

فهذهر همتههاخأ لههأ مهه   ،و ُههر هههذلك وادي الرفههائيني يف  ديهد نصههيب بنيههامني مهه  األرض
لي وياِدي ابرهِ  ِهن هومي الَّههِذي يف  يههريِف اجلريبيهِل الَّهِذي ُمقيابِههلي الهت ُخُأ ِة ي وينهيهأي جهاء يف السههفر: " ،الشهمال
 (. ول يذهروا يف اري هذه املواضع يف سفر يشوع.11: 11" )يشمِشياال   الر فَائ يِّينَ وياِدي 

                                 
 .979ص ياهون.ألرشيدشريل سفر يشوع. ل  (1)
 .121الاتاب املقدس. صقاموس   (2)
 .172ص يف تفسري أسفار العهد القدب. القوبالسن  ينظر:   (3)
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 أماكن تواجدهم: 
ويف وادي هنهوم  ،ففهي الشهر  ههانوا يسهانون يف عشهتاروث ويف ة رعهي ،شر  األردن وارب 
 واملنا ا القريبة منها. جنوب ارب أوشليأ

 السبط الوارث ألرضهم: 
وأمها أرضههأ اهرب  ،أرضهأ يف شر  األردن هانت م  نصيب نصهف سهبج منسهى الشهرقي

 .الغررب منسىنصف سبج أفراب و سبطي و  ،يهو ااألردن فاانت م  نصيب سبج 

 : اجلشوريون
 تعريف اجلشوريني: 

الواقعهههههة بهههههني جبهههههل  (19 ،11: 19و 2: 14ويهههههش 12: 9)تهههههث شهههههعب سهههههانوا جشهههههور
وجهههاء يف قهههاموس الاتهههاب املقهههدس: قبيلهههة هانهههت تقطههه  . (1)رمهههون مشهههاال  وأرض باشهههان جنوبههها  ح

 .(4)(1: 47حأ1و 4: 19جنوب فلسطني يف ا اه مصر )يش

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
فهههذُهر رمههههأ وأن موسهههى أعطهههى تلهههك  ،يف خههه  امللهههو  الهههذي  ههههأمهأ موسهههى جهههاء  ههههرهأ

بيههِل حيررُمههوني قههال: " ،األرض مرياثهها  للههرأوبينيني واجلههاديني ولنصههف سههبج منسههى ههلاِج عيليههى جي ويالرُمتيسي
هلرخيةي ويعيليهى ُههلا بياشيهاني ِة ي ُرُهِأ  هِف ِجلرعيهادي، ُرُهوِم ِسهيُهوني ميلِههِك  اْلَجش ـور يِّينَ ويسي ويالرميعرِاياهنيي ويِنصر

ُبوني. حي  ريائِيلي ضيريبُوهيا. ويأيعرطياهيا ُموسيى عيبرُد الرَّبا ِمريياث ا لِلرَّأُوبهييرِنيانيي * شر ُموسيى عيبرُد الرَّبا ويبهيُنو ِةسر
 (.1-2: 14" )يشوياجلرياِديانيي ويلِِنصرِف ِسبرِج مينيسَّى

أ ها بقيهة  -حسب زعمههأ–مث جاء  هرهأ ضم  الشعوب واألرض اليت  هر الرب ليشوع 
ههااي ييُشههوُع. تهيقيههدَّمي يف األييَّههاِم. فهيقيههالي ليههُ  قههال: " ،وأمههر بههك ةسههرائيل بأخههذها ،مهه  أرض امليعههاد ويشي

 : . تهيقيدَّمرتي يف األييَّاِم. ويقيدر بيِقييهتر أيررض  »الرَّب  هِتالي ِ   أينرتي قيدر ِشخرتي ثِهريية  ِجهدوا ِلالمر ههِذِه ِههيي *  هي
                                 

 .117ص .لألرشيدياهون .شريل سفر يشوع  (1)
 .411قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
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ِطيِنيانيي، ويُهل  األيررُض الربياقِ   (.4-1: 19" )يشاْلَجش ور يِّينَ ييُة: ُهل  ديائِريِة الرِفِلسر
 اْلَجش ـور يِّينَ ويِجلرعيادي ويُرُهومي قال: " ،و هروا يف نصيب الرأوبينيني واجلاديني م  ضم  التخوم

بيِل حيررُموني، ويُهلَّ بياشياني ِة ي سيلرخيةي  (. مث يذهر السفر أن بهك 11: 19" )يشويالرميعرِايانيي، ويُهلَّ جي
ههريائِيلي قههال: " ،ةسههرائيل ل يطههردوهأ بههل عاشههوا بيههنهأ ويالرميعرِاياهههنيي،  اْلَجش ــور يِّينَ ويلير ييطرههُردر بهينُههو ِةسر

ا الريهيورمِ  اْلَجش ور يم فيسياي ي  ريائِيلي ِة ي هذي  (. وههذا آخهر  ههر19: 19" )يهشويالرميعرِاي  يف ويسيِج ِةسر
 لأ يف سفر يشوع.

 أماكن تواجدهم: 
وسها  بعضههأ اهررب  ،سا  بعضههأ يف جشهور الواقعهة شهرقي األردن بهني حرمهون وباشهان

 .(1)األردن جنوب فلسطني

 السبط الوارث ألرضهم: 
وهانههت مهه   ،الههذي  يف شههرقي األردن هانههت أرضهههأ اُفتتهههت يف حيههاة موسههى عليهه  السههالم

نصيب سبج منسي الشرقي. والذي  يف ارب األردن ل تفتتح أرضهأ حّت يف زم  يشوع وههان 
 .(4)على بك ةسرائيل أن يفتهوها حسب وحية يشوع

 الصيدونيون:
  تعريف الصيدونيني:

اسههأ سههام معنههاه "ماههان  : "حههيداء وحههيدونو"(. 14: 19سههاان حههيداء وحههيدون )قههض
ينيقية قدمية انية مبنية على جانب م  رأس مشايل ميتد م  سهاحل وهي مدينة ف ،حيد السمك"

وهههي مهه   مههيال  مشههايل حههور. 44عرضهه  أههو ميلههني بههني جبههال لبنههان والبهههر املتوسههج علههى بعههد 
: 1أا 1و 12: 19أقههدم مههدن العههال، وامسههها مههأخو  مهه  باههر هنعههان بهه  حههام بهه  نههويل )تههك

  .م. (. وهانت خاضعة ملصر يف القرن اخلامس عشر 19

                                 
 .491ينظر: شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس. ص  (1)
 .491صينظر: شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.   (2)
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(. وهانههت أرضههها 11: 19هانههت تؤلههف احلههدود الشههمالية مهه  هنعههان بههاملعىن الضههيا )تههك
حههههيدون  1: 11حيههههث ُدعيههههت همهههها يف ص 41: 11قههههرب زبولههههون وحههههدا  لههههتخأ أشههههري )يههههش

(. ويف زمهه  القضههاة ظلههأ الصههيدونيون 91: 1العظيمههة(. ةال أن بههك ةسههرائيل ل ميتلاوههها )قههض
(. وال ريهب أن 1ةسرائيل بأ أ عبدوا آلهة حهيدون )ع  أ بنو(. واُه14: 19بك ةسرائيل )قض

(. ومههههع  لههههك هههههان املعبههههود األول عشههههتاروت آلههههة 94: 11مههههل1رأس هههههذه اآللههههة هههههان بعههههل )
 .(1)(19: 49مل 4و 99، 2: 11مل 1صب )اخل

 حهيدا ةحهدى املهدن العريقهة تقهع مشهال فلسهطني علهى بعهد مخسهة وثالثهون هيلههوحهيدون أو و 
وتعت  أههأ مهواين  ،توسجوموقعها حصني للغاية أل ا تقع بني جبال لبنان والبهر امل ،ميا  وثلث
مهي.  129جنوب شر  الرملة، وترتفع . (9)  ميال  ع  بريوتيأو مخسة وعشر  وتبعد .(4)فينيقيا

 .(2)م. و ردوا أهلها1121دمرها األعداء اليهود سنة 
أ هها  -حسههب زعمهههأ–لههرب ليشههوع جههاء  هههرهأ فقههج ضههم  الشههعوب واألرض الههيت  هههر ا

هههِذِه ِهههيي األيررُض الربياِقييههُة: ُهههل  ديائِهههريِة قههال: " ،وأمههر بههك ةسههرائيل بأخهههذها ،بقيههة مهه  أرض امليعههاد
ِطيِنيانيي، ويُهل  اجلريُشورِيانيي  هُروني مِشيهاال  * الرِفِلسر ُ رسيهُب ِم ي الشايُهوِر الَِّذي ُهوي أيميامي ِمصرري ِة ي ُرُِأ عيقر

ههههقيُلوينا وياجلريههههيتاا  ههههُدوِديا وياأليشر ههههِة: الرغيههههأايا وياأليشر سي ههههِطيِنيانيي اخلريمر عيههههانِيانيي أيقرطيههههاِب الرِفِلسر نهر ههههُروينا،  لِلراي ويالرعيقر
عيهههههانِيانيي، ويمُ  ِمههههه ي التهَّهههههيرميِ  ُههههههل  *  نيي ويالرعيهههههوِيا  نهر ـــــيد ون يِّ غيهههههاريُة الَّهههههيِت أيررِض الراي اي ِة ي ُرُهههههِأ ِة ي أيِفيههههه ينَ ل لصِّ

نيهانِ ويأيررُض اجلرِ *  األيُمورِيانيي  ِس، ِمه ر بهيعرهلِ  أيرهوي  برِليانيي، ويُههل  لُبهر بيهِل حيررُمهوني  ُشهُروِ  الشَّهمر هادي  يرهتي جي جي
خيِل أييهههاةي ِة ي  يهههُع ُسهههاَّاِن اجلريبيهههِل *   ميهههدر هههريُفوتِ مجِي نيهههاني ِة ي ِمسر يهههُع ميهههاِبي،  ِمههه ر لُبهر ـــيد ون يِّينَ مجِي . أينيههها الصِّ

ها أيميررتُهكي  ها هيمي هريائِيلي ُملرا  ا بِالرُقررعيهِة إِلسر هي هريائِيلي. ِة َّيها اقرِسهمر -4: 19" )يهشأي رُرُدُهأر ِم ر أيمياِم بيهِك ِةسر
1.) 

                                 
 .211-212قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .114ص .لألرشيدياهون .ينظر: شريل سفر يشوع  (2)
 (.11/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبالسن  ينظر:   (3)
 .219صمعجأ بلدان فلسطني. حممد حممد حس  شراب. ينظر:   (4)
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 أماكن تواجدهم: 
 حيدا.

 السبط الوارث: 
 فتهوها.ل تفتح يف زم  يشوع وهانت وحية يشوع لبك ةسرائيل أن ي

 العويون: 
 تعريف العويني: 

وأبهاد الافتوريهون معظمههأ عنهد اهأوهأ  ،( وههانوا يسهانون قهرب اهأة49: 4 ُههروا يف )تهث
وفيما بعد ُدعهي ههل مه  الافتهوريني والعهويني )فلسهطينيني( نسهبة ة  أرض فلسهطني  ،لقارة آسيا

(. 12: 19ورمبههها أيضههها  الخهههتال هأ بنسل)فلشهههتيأ( الهههذي مههه  نسهههل حام)تهههك ،الهههيت سهههانوها
 .(1)ويعت ون م  الشعوب الانعانية أل أ سانوا أرض هنعان

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
–وههههأ هالصهههيدونيني جهههاء  ههههرهأ فقهههج ضهههم  الشهههعوب واألرض الهههيت  ههههر الهههرب ليشهههوع 

ههِذِه ِههيي األيررُض قهال: " ،ائيل بأخهذهاوأمر بك ةسر  ،أ ا بقية م  أرض امليعاد -حسب زعمهأ
ههِطيِنيانيي، ويُهههل  اجلريُشههورِيانيي  ههري ِة ي ُرُههِأ * الربياِقييههُة: ُهههل  ديائِههريِة الرِفِلسر ههيُهوِر الَّههِذي ُهههوي أيميههامي ِمصر ِمهه ي الشا

ههِطيِنيانيي ا نهرعيههانِيانيي أيقرطيههاِب الرِفِلسر ههُب لِلراي ههُروني مِشيههاال  ُ رسي ههقيُلوينا عيقر ههُدوِديا وياأليشر ههِة: الرغيههأايا وياأليشر سي خلريمر
 (.9-4: 19" )يشَواْلَعو يِّينَ وياجلرييتاا ويالرعيقرُروينا، 

 أماكن تواجدهم: 
 هانوا يسانون قرب اأة.

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

                                 
 .491-497لألرشيدياهون. ص .شريل سفر يشوعينظر:   (1)
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 عمون:  والعمونيون أو بن
  تعريفهم:

ِمه ر ُحهوايري ويسيهاي ي يف اجلريبيهِل،  َوَمع َد لـ وطد  : "يهافياء  على لوش وابنت ،جاء يف سفر التاوي 
ههاي ي يف  . فيسي ههُا ي يف ُحههوايري ههافي أينر ييسر ههُر *  الرميغيههاريِة ُهههوي ويابهرنيتيههاهُ  ويابهرنيتيههاُه ميعيههُ ، ألينَّههُ  خي ويقياليههِت الرِبار

نيا هيعياديِة ُهلا األي أيبُونيا قيدر شيااي، ويلييرسي يف »لِلصَِّغرييِة:  ُخلي عيلييهر هِقي *  ررضِ  األيررِض ريُجل  لِييدر هيلُهأَّ نيسر
هال  أيبيانيا مخيرر ا وينيضرطيجُع ميعيُ ، فهي  ِيي ِمه ر أيبِينيها نيسر ليهِة، ويديخيليهِت *  «ُنهر هقيتيا أيبيامهُيها مخيرهر ا يف تِلرهكي اللَّيهر فيسي

ههها، هههطيجيعيتر ميههعي أيبِيهي ههُر وياضر ههاويلير يهيعرليههأر بِا الرِبار هههِطجياِعهيا ويالي ِبِقيياِمهي هههري *  ضر هههديثي يف الرغيههِد أينَّ الرِبار ويحي
هطيِجِعي »قياليتر لِلصَِّغرييِة:  ليةي أييرض ا فيادرُخِلي اضر ِقيِ  مخيرر ا اللَّيهر ِةينا قيِد اضرطيجيعرُت الربيارِحيةي ميعي أيرب. نيسر

يِههههيي ِمهههه ر أيبِينيههههاميعيههههُ ، فهي  ههههال   ُنهر ليههههِة أييرض هههها، ويقياميههههِت الصَّههههِغرييُة *  «نيسر ههههقيتيا أيبيامهُيهههها مخيرههههر ا يف تِلرههههكي اللَّيهر فيسي
هههها،  ههههِطجياِعهيا ويالي ِبِقيياِمهي ههههطيجيعيتر ميعيههههُ ، ويلير يهيعرليههههأر بِاضر هههها. * وياضر ِبليههههِت ابهرنيتيهههها لُههههوش  ِمهههه ر أيبِيِهمي * فيهي

هههُر ابهرن ههها ويديعيهههِت امسريههه ـــوآب يِّينَ «م ـــوآألَ »ُ  فهيويليهههديِت الرِبار ـــَو أَب ـــو اْلم  ويالصَّهههِغرييُة أييرض ههها *  يهيهههورمِ ِة ي الر  ، َوه 
 .(91-99: 11" )تكِة ي الريهيورمِ  ، َوه َو أَب و َبً ي َعممونَ «ب ْن َعمِّي»ويليديِت ابهرن ا ويديعيِت امسريُ  

اعتقهد بنهو ةسهرائيل أن ههذا  ،وابنتيه  العفيفتهني ،على نهيب اهلل لهوش عليه  السهالم االفياءوهبذا 
ي، اب  لوش، الذي ولد يف هأ نسل ب  عم  فجاء يف قاموس الاتاب املقدس:  ،أحل العمونيون

ويبهو . وههانوا  أرنهون  ريت  يف الشمال وسانت جبال جلعاد بني  ري ، وانتشرتحوارجماورة 
علههى احلههدود الشههرقية والشههمالية.  خاحَّههةعلههى حههراع مسههتمر مههع األمههوريني ة  الشههمال مههنهأ، 

وقهض  97: 4وتهث  42: 41واشتهر سيهون األمهوري، بسهلب  قسهم ا هبهري ا مه  أراضهيهأ )عهد 
وحاأ  بك ةسرائيلأل أ  الفوا مع املوآبيني ضد  اهلل(. ونال العمونيون اضب 44و 19: 11

-9: 49أن ال يههدخل أحههد مههنهأ يف مجاعههة الههرب، يف العهههد القههدب حههّت اجليههل العاشههر )تههث 
سهههليمة، مهههع أن جهههدهأ ههههو لهههوش، أحهههد هبهههار رجهههال  بهههك ةسهههرائيل(. ول تاههه  عالقهههاهأ مهههع 1

وتهههههاريت بهههههك ةسهههههرائيل ملهههههمل بهههههاحلروب مهههههع  .(1)(19: 49أخبهههههار  4و 11: 4الع انيهههههني )تهههههث 
يف  ،وقد استقر العمونني يف الشمال الشرقي م  املهؤآب -حسب أسفارهأ املقدسة–يون العمون

                                 
 .129قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
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ههههون" الههههيت مسيههههت يف العصههههر  ،اإلقلههههيأ األعلههههى مهههه  يبههههو  وهانههههت عاحههههمتهأ "ربههههة" أو "ربههههة عم 
 ، .م( 421-412اإلاريقي "فالدلفيا" نسبة ة  ملك مصر "بطليمهوس الثهاين فيالدلفيهوس" )

ويوجهد يف امسهها جهأء مه   ،ا  عاحمة اململاة األردنية الامشية "عم ان"وهي يف موقع تشغل  حالي
 .(1)العم ونيني اسأ

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
األو : يف  هههر رههوم امللهو  الههذي  ضههرهبأ موسههى  ،جهاء  هههر رههومهأ مههرتني يف سهفر يشههوع

ههلاُج ِمهه ر عيههُروِعريي الَّههيِت قههال: " ،شههر  األردن ههُبوني، الرُمتيسي ههاِهُ  يف حيشر ِسههيُهوُن ميلِههُك األيُمههورِيانيي السَّ
ههههِف ِجلرعيههههادي ِة ي وياِدي يهيب ههههو ي ُرُههههوِم  ههههِج الرههههوياِدي ويِنصر افيههههِة وياِدي أيررنُههههوني ويويسي ــــونَ عيليههههى حي " َبً ــــي َعمم

يهعي ُمهُدِن ِسهيُهوني قهال: " ،ينيني واجلهاديني(. والثانية: يف  ههر رهوم نصهيب الهروأب4: 14)يش ويمجِي
ُبوني ِة ي ُرُِأ  يف ميِلِك األيُمورِيانيي الَِّذي ميليكي   (.19: 19" )يشَبً ي َعممونَ حيشر

 أماكن تواجدهم: 
 سانوا يف جبال جلعاد وما حولا بني  ري أرنون ويبو .

 السبط الوارث ألرضهم: 
 .سبطي الرأوبنيني واجلاديني

 : املعكيون
 تعريف املعكيني: 
علههى رههأ فلسههطني ومعاههة: تقههع  .(4)وهههي مدينههة جمههاورة جلشههور (12: 9)تههث أهههل معاههة
واشههي   .(9)( بههني أرجههوب اربهها  وال يههة شههرقا  7-1: 11أا 1و 1: 19حههأ4)الشههمايل الشههرقي

                                 
 (.11-19/ 4بنو ةسرائيل. أ.د.حممد بيومي مهران. )  (1)
 .191وقاموس الاتاب املقدس. ص .117ص. لألرشيدياهون .شريل سفر يشوع  (2)
 .191(. وقاموس الاتاب املقدس. ص191/ 9. )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب  (3)
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 .(1)املعايون مع األراميني والعمونيني يف احلرب ضد داود ولان  انتصر عليهأ

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
ويالرُمتيسيلاِج قال: " ،يف  هر روم امللو  الذي  ضرهبأ موسى شر  األردنجاء  هر املعايون 

ههاني ِة ي ُرُههِأ اجلريُشههورِيانيي  ههلرخيةي ويعيليههى ُهههلا بياشي بيههِل حيررُمههوني ويسي ههِف ِجلرعيههادي،  َواْلَمْعك يِّــينَ عيليههى جي ويِنصر
ههُبوني  وِم ِسههيُهوني ميلِههكِ ُرُهه ههى عيبرههُد *  حيشر هها ُموسي ههريائِيلي ضيههريبُوهيا. ويأيعرطياهي ههى عيبرههُد الههرَّبا ويبهينُههو ِةسر ُموسي

 (.1-2: 14" )الرَّبا ِمريياث ا لِلرَّأُوبهييرِنيانيي وياجلرياِديانيي ويلِِنصرِف ِسبرِج مينيسَّى
ويِجلرعيههادي ويُرُهومي اجلريُشههورِيانيي قهال: " ،و ههروا يف نصهيب الههرأوبينيني واجلهاديني مه  ضههم  التخهوم

ههلرخيةي َواْلَمْعك يِّــينَ  ههاني ِة ي سي بيههِل حيررُمههوني، ويُهههلَّ بياشي (. مث يههذهر السههفر أن 11: 19" )يههش، ويُهههلَّ جي
هريائِيلي اجلريُشهورِيانيي قهال: " ،بك ةسرائيل ل يطردوهأ بهل عاشهوا بيهنهأ ، ينَ َواْلَمْعك يِّـويلير ييطرهُردر بهينُهو ِةسر

ا الريهيهورمِ  َواْلَمْعك ـيم فيسياي ي اجلريُشورِي   هريائِيلي ِة ي ههذي (. وههذا آخهر  ههر 19: 19" )يهشيف ويسيهِج ِةسر
 لأ يف سفر يشوع.

 أماكن تواجدهم: 
 سانوا مدينة معاة قرب جشور شر   ر األردن.

 السبط الوارث ألرضهم: 
 ج منسى.األسباش الشرقية الرأوبنيني واجلاديني ونصف سب

 اليفلطيون: 
 تعريف اليفلطيني: 

ويفلهيج: اسهأ عه ي معنهاه  (.9: 11قوم هان رمههأ رمها  ألفهراب اهررب بيهت حهورون )يهش
مجاعهههههههههة حهههههههههغرية  :اليفلطيهههههههههون. و (4)(99-94: 7أا 1وههههههههههو أشهههههههههريي مههههههههه  عهههههههههابر ) "ينجههههههههي"

                                 
 . 191دس. صقاموس الاتاب املق  (1)
 .1971قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
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 .(1)الانعانيني م 

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
وينهيأيليههتر ايررب ههها ِة ي ُرُهههِأ قهههال: " ،ومنسههى اهههرب األردن هههروا فقهههج ضهههم  رههوم نصهههيب أفهههراب 

ه اْليَـْفَلط يِّـينَ  ليى، ويِة ي جي هها عي ِة ي ُرُهِأ بهييرهِت ُحههوُروني الس هفر انيهتر خمييارُِجهي ، ويهي هرِ ازيري : 11" )يههشنرهدي الربيهر
 (. ول يذهروا مرة أخرى.9

 أماكن تواجدهم: 
 ارب بيت حورون.

  السبط الوارث ألرضهم:
 سبج أفراب.

 األركيون: 
 تعريف األركيني: 

ههههأ سهههاان عطهههاروت، ورمبههها ُدعهههي ههههؤالء السهههاان هاهههذا نسهههبة ة  مدينهههة سهههانوها أيضههها  
 .(4)(11: 11و 49: 12حههأ 4تهدعى )أر (. ومههنهأ حوشهاي األرهههي حهديا داود املخلهه  )

احلهدود بهني أفهراب وهان األرهيون قبيلة هنعانية متلهك مدينهة عطهاروت بهالقرب مه  بيهت ةيهل علهى 
( وقد ظ  بعضهأ أن هذا االسأ نسبة ة  بلدة اري معروفهة هانهت تهدعى 4: 11وبنيامني )يش

 .(9)أر 

 ذكرهم يف سفر يشوع: 
ويخيريجيهتر ِمه ر بهييرهِت ِةيهلي قهال: " ، هروا فقهج ضهم  رهوم نصهيب أفهراب ومنسهى اهرب األردن

                                 
 .412-419ص. لألرشيدياهون .شريل سفر يشوع  (1)
 .419لألرشيدياهون. ص .شريل سفر يشوعينظر:   (2)
 .21صقاموس الاتاب املقدس.   (3)
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 (. ول يذهروا مرة أخرى.4: 11" )يشِة ي عيطياُروتي  ينَ اأَلرَك يِّ ِة ي ُلوزي ويعيبهيريتر ِة ي ُرُِأ 

 أماكن تواجدهم: 
 سانوا عطاروت بالقرب م  بيت ةيل على احلدود بني سبطي أفراب وبنيامني.

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبطي أفراب ونصف سبج منسى الغررب.

 امللوك املخالفون لليهود بأرض كنعان يف عهد يشوع:
 ومنههها  هههر املههدن ،يشههوع مهه  ا ههازر واإلبههادات واجلههرائأ مههال يههأت يف اههريهجههاء يف سههفر 

ويهههُؤاليِء ُهههأر ُملُههوُ  األيررِض جههاء يف السههفر: " ،الواحههدة والثالثههني الههيت دمرههها يشههوع وقتههل ملوهههها
هريائِيلي يف عيه رِ األُررُدنا ايررب ها، ِمه ر بهيعرهلِ  نيهاني ِة ي اجلريبيهِل  الَِّذي ي ضيريبهيُهأر ييُشهوُع ويبهينُهو ِةسر هادي يف بُهقرعيهِة لُبهر جي

ههريائِيلي ِمريياث هها حيسيههبي فِههريِقِهأر،  ههبياِش ِةسر هها ييُشههوُع أليسر ههِعريي. ويأيعرطياهي ههريِع الصَّههاِعِد ِة ي سي يف اجلريبيههِل * األيقهر
ِثهاي ههوني  ههُفويِل ويالربهيرايَّههِة وياجلرينُههوِب: احلر ِل ويالرعيريبيههِة ويالس  عيههانِي وني ويالرفيرِزاي ههوني وياحلرِ  ويالسَّهههر نهر واي ههوني وياأليُمورِي ههوني ويالراي

ــايَ وياِحههد .  َمل ــ   َأر يَ:ــا*  ويالرييُبوِسههي وني  ــل يمَ *  ِعيانِههِب بهييرههِت ِةيههلي وياِحههد   الَّههيِت  َمل ــ   َع  َمل ــ   أ ور َش
ر ونَ اِحد . وي  ي َ وياِحد .  َمل    يـَْرم وتَ *  وياِحد   َمل    َحبـْ وياِحد .  َمل    َعْجل ونَ *  وياِحد   َمل    َلخ 

ــَرادَ وياِحههد .  َمل ــ   ح ْرَمــةَ *  وياِحههد   َمل ــ   َجــاَدرَ وياِحههد .  َمل ــ   َدب يــرَ *  وياِحههد   َمل ــ   َجــاَزرَ   َمل ــ   ع 
ًَةَ *  وياِحد   *  وياِحهد   َمل ـ   بـَْيـا  ا يـلَ د . اِحهوي  َمل ـ   َمقِّيـَدةَ *  وياِحهد   َمل    َعـد ال مَ وياِحد .  َمل    ل بـْ

 َمل    َماد ونَ *  وياِحد   َمل    َلش ار ونَ د . وياحِ  َمل    َأف ي َ *  وياِحد   َمل    َحافـَرَ وياِحد .  َمل    تـَفموحَ 
ـــْمر وَن َمـــَرأ ونَ *  وياِحهههد   َمل ـــ   َحام ــورَ اِحههد . وي  ل ـــ   مَ *  وياِحهههد   َمل ـــ   َأْكَشــافَ اِحههد . وي  َمل ــ   ش 

دمواِحد . وي  تـَْعًَ َ  َمل ـ   *  ررميهلي وياِحهد  يف هي  َمل ـ   يـَْقًَـَعـامَ وياِحهد .  َمل ـ   قَـاَدشَ *  وياِحد   َمل    َمج 
ـــوي يَم يف ُمررتهيفيعيهههاِت ُدوير  وياِحهههد .  د َور   ـــ   ج  هههاِل وياِحهههد  َمل  ِلرجي ـــ   ت ْرَمـــةَ *  يف اجلر يهههُع  َمل  وياِحهههد . مجِي

  (.42-7: 14" )يشالرُمُلوِ  وياِحد  ويثياليثُوني 

 وهذا ذكر امللوك ومدنهم بالتفصيل:
 :ملك أرحيا

 .م. واملدينهههة 1999ة  مههها قبهههل سهههنةيرجهههع تأسيسهههها مدينهههة عظيمهههة وقدميهههة جهههدا   أرتهههاو 
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وأ اللا أهوام عالية مه  الهياب  ،القدمية اليت  ُهرت يف العهد القدب موضعها اآلن تل السلطان
واألحجهار تشههغل مسهاحة مهه  األرض تقهدر بنهههو مخسهة عشههر فهدانا  بارتفههاع أهو سههبعني قههدما . 
و ا جعل موقع املدينة هاما  دخول نبع م  املاء قرهبا هو نبع السهلطان وقهد بنيهت أرتها اجلديهدة 

مهه  أقههدم مههدن األرض املقدسههة  وهههيفيمهها بعههد علههى بعههد أههو ميههل مهه  أ ههالل املدينههة القدميههة. 
 األردن مخسهة أميهال اهررب  هرو  ههيال    97تعهادل  أورشهليأ مشال شرقيميال   سبعة عشرعد على ب

، مسيهههت بهههذلك مههه  "رويل" يف الع انيهههة أي رائههههة لاثهههرة وتبعهههد عههه  البههههر امليهههت مخسهههة أهيهههال
وقههال  الأهيههة الرائهههة.البلسههان والنخيههل واألشههجار األخههرى  ات األزهههار  األشههجار  يبههة الرائهههة

قمهههر، مههه  "يهههريل" يف الع انيهههة أي القمهههر أو الشههههر القمهههري ألن أهلهههها ههههانوا يعبهههدون ال :الهههبعض
 ،(9: 92وقههههد دعيههههت املدينههههة أيضهههها  "مدينههههة النخههههل" )تههههث .ألن أرضههههها تشههههب  القمههههر :وقيههههل

مهها ومدينههة النخههل ة (.19: 9وقههض 9 ،1: 92الشههتهارها منههذ عصههور قدميههة بأراعههة النخيل)تههث
وةمههها أن تاهههون ضهههيعة جمهههاورة ألرتههها ودعيهههت أرتههها أحيانههها  بامسهههها  ،أن تاهههون ههههي أرتههها نفسهههها
 ها تهتهاأ يف الوديهان وقد ورد  ههر أرتها هثهريا  يف الاتهاب املقهدس أل التصالا هبا وجماورها لا.

 .(1)الذاهبة ة  عاي وأورشليأ. وهي أول مدينة هامجها اإلسرائيليون اررب األردن

 لسبط الوارث ألرضهم: ا
 نصف سبج منسى الغررب.

 :ملك عاي
وة   قريبهة مه  أرتها تقهع شهر  بيهت ةيهل بلدة هنعانيهة هيعاي اسأ ع ي معناه "خراب" و 

 .(9)()تههل احلجههارةهههي اآلن خربههة وماا هها و . (4)"الشههمال مهه  خممهها  وتعههرف اليههوم باسههأ " التههل
ورد اسههههأ عههههاي مثانيههههة وعشههههري  مههههرة يف الاتههههاب  وهههههي مههههدخل هههههام ة  بههههاقي جهههههات هنعههههان.

                                 
السن  القهوب . و 94-91. صألرشيد ياهون. وشريل سفر يشوع. ل21-21ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)

 .114-111(. ومعجأ بلدان فلسطني. حممد حممد حس  شراب. ص11/ 9. )يف تفسري أسفار العهد القوب
 .211ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)

 .191ص .ألرشيدياهونينظر: شريل سفر يشوع. ل  (3)
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 .(1)(41: 19( وعياث )ة 91: 11املقدس. ورد امسها يف ماان آخر عي ا )نح

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج أفراب.

 :ملك أورشليم أدوني صادق
 .(9)"رب ال " وأ. (4)"أدوين حاد : اسأ هنعاين ومعناه "سيد ال " أو "سيد العدل

فمعناهها نهور  ،مرهبة م  )أور( معناها نور، )ساليأ أو شاليأ( وتعك السهالموهي  :أورشليم
"شهههاليأ" وههههي مدينهههة  ولعلهههها ُنسهههبت ة  أحهههد اآللهههة الهههذي يُهههدعى ،السهههالم أو أسهههاس السهههالم

وهانهههههت عاحهههههمة يههههههو ا  ،(2)وههههههذا أول  ههههههر ألورشهههههليأ يف الاتهههههاب املقهههههدس .(2)القهههههدس حاليههههها  
 وفلسطني السياسية لأم   ويل.

أمسا ها: وأول مرة ورد فيها اسأ أورشليأ ههو يف نقهش مصهري قهدب يرجهع ة  القهرن التاسهع 
( 4: 71وتهههدعى ههههذه املدينهههة يف )مهههأ ،تصهههب اللعنهههة علهههى أمهههري ههههذه املدينهههةعشهههر  .م. وفيههه  

: 12"ساليأ" ولهذا فهريجح أن شهاليأ الهيت ههان ملاهي حهاد  ملاها  لها ههي نفهس أورشهليأ )تهك
(، 1: 41(، وةريئيههل )ة 11-19: 41: يبههوس )قههضأورشههليأ األخههرى فهههيوأمهها أمسههاء (. 11

(، ومدينههههههة القههههههدس أو املدينههههههة املقدسههههههة 11: 74(، واملدينههههههة )مههههههأ41: 1ومدينههههههة العههههههدل )ة 
(، وأمهها أمسا ههها يف العربيههة فباإلضههافة ة  أورشههليأ فهههي تسههمى أيضهها  بيههت املقههدس، 4: 21)ة 

 .(1)غالب فهو القدسأما االسأ الواملقدس، والقدس الشريف، 
وقههد أقيمههت نواههها األو  يف بقعههة جبليههة هههي جههأء  ،قرنهها   92لههغ عمههر مدينههة القههدس أههو ويب

                                 
 .211قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .21قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 (.19/ 9. )بدفسري أسفار العهد القالسن  القوب يف ت  (3)
 .122ص .ألرشيدياهونشريل سفر يشوع. لينظر:   (4)
 (.19/ 9) .بدالسن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق  (5)
 .141قاموس الاتاب املقدس. ص  (6)
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مههي عهه  سههطح  1129أههو مههي عهه  سههطح البهههر املتوسههج، و  729مهه  جبههال القههدس، ترتفههع 
 وهانهههت النشهههأة األو  علهههى تهههالل الضههههور )الطهههور( املطلهههة علهههى قريهههة سهههلوان ة  ،البههههر امليهههت

باب احلمايههة وقههد اختههري هههذا املوضههع الههدفاعي لتههوفري أسهه ،جلنههوب الشههرقي مهه  املسههجد األقصههىا
 والانعانيون هأ الباين احلقيقي ملدينة أورشليأ. ،واألم  لذه املدينة

ههيال  عه  البههر امليهت، وتبعهد   44ههيال ، و  24وتبعد عه  البههر املتوسهج يف خهج مسهتقيأ 
 .(1)هيال    241هيال ، وع  القاهرة 194ع  دمشا 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 ولانها أُعطيت لسبج يهو ا. ،تقع يف حدود سبج بنيامني

 :ملك حربون هوهام
وقههد حاربه  يشههوع والبه  وأسههره مث قتلهه   ،ملهك اخلليههل انضهأ ة  حلههف فلسهطني ضههد يشهوع

 .(4)(47-1: 19)يش
( وهههي اآلن مدينههة 11: 19قريههة أربههع الههيت هههان ةبههراهيأ يههيدد عليههها هثههريا  )تههك  :حبــرونو 
 .(9)اخلليل

اسهههههأ عههههه ي معنهههههاه "عصهههههبة، حههههههبة، ربهههههاش، ا هههههاد" مدينهههههة يف أرض يههههههو ا اجلبليهههههة  وههههههو
(، وهانههت 44: 19(. وقههد بنيههت سههبع سههنني قبههل حههوع  يف مصههر )عههدد 22، 21: 12)يههش

موجههودة مهه  وقههت مباههر يف أيههام ةبههراهيأ، الههذي سهها  بعههض الههأم  يف جوارههها،  ههت بلو ههات 
، واشيى ةبراهيأ مغارة املافيلة لتاون ق ا ، (. وماتت سارة هنا 47: 92و 11: 19 را )تك

م  احلثيني الذي  ههانوا ميلاهون املدينهة حينئهذ)تك  -عفرون ب  حوحر احلثي -وقد اشياها م  
: 97و 47: 92(. وتغههههرب ةسههههها  ويعقههههوب مههههدة مهههه  الههههأم  يف حهههه ون )تههههك4-49: 49

                                 
 .194-211حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (1)
 .1997قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .122ص .ألرشيدياهونشريل سفر يشوع. اينظر:   (3)
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. وههههان ملاهههها هوههههام (44: 19(. زارهههها اجلواسهههيس ووجهههدوا العنهههاقيني سهههاهنني فيها)عهههدد12
-1: 19أحد أربعة ملو   الفوا مع أدوين حاد  ضد يشوع لانهأ ا أموا وُأسروا وقُتلهوا )يهش

47 .) 
ودفه  يف مغهارة  ،ى التهل مشهال اهررب البلهدة احلاليهةويقال لها أيضها  "حه ى" وههان ماا ها عله

سههبة ة  أحههد أوالد  ودعيههت باسههأ حهه ون ن ،اهيأ ومهه  بعههده ةسههها  وزوجتهه  رفقههةاملافيلههة ةبههر 
 .(1)هالب ب  يفنة

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 :ملك يرموت فرآم
 .(4)"فرآم: اسأ هنعاين األرجح أن معناه "أار الوحش

مدينههة يف سهههل يهههو ا وهههي  ،(9)اآلن الريمههو  تبعههد سههتة عشههر مههيال  اههرب أورشههليأ يرمــوتو 
(. ا د ملاها فهرآم مهع أربعهة ملهو  آخهري  ضهد اجلبعهونيني أل هأ 92: 12و 47-9: 19)يش

: 11هانههت عههامرة بعههد الرجههوع مهه  السههيب )نههح  ،وهسههره وقتلهه فهاربهه  يشههوع  ،حههالفوا الع انيههني
 . (2)حربة يرمو  على بعد مثانية أميال ة  الشمال الشرقي م  بيت ج ي  اآلن (. وهي41

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

                                 
 .922حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطنيو  .411-411قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .179قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)

 (.19/ 9) .بدينظر: السن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق  (3)
 .1911قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)
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 :يافيع ملك خليش
 .(4)"هبيلأيضا  "ومعناه  .(1)"معناه "يضيء اسأ ساميافيع 
يُهرجح  "أم الاهيس" همعناها منيع وهانت منيعة ولعلها اليوم مها تُعهرف به :الخي أو  لخي 

الههذي يبعههد أههو سههتة عشههر مههيال   "تههل الههدوير"تقههع اآلن يف  :ليههقو . (9)أ هها تقههع علههى تههل احلصههى
، هانههت تقههوم عليهه  ري يف ظههاهر قريههة القبيبههة اجلنههوربتههل الههدوير: ماههان أثهه . و(2)مشههايل شههر  اههأة

 .(2)سنة قبل امليالد 1999مدينة "الخيش" منذ 
تهل " ههه( وهانت سابق ا تعرف ب91و 99: 12مدينة حمصنة تقع يف سهول يهو ا )يش وهي 
ب حههد عشههر مههيال  ة  اجلنههو ايال  ة  الشههمال الشههرقي مهه  اههأه و مهه 11الههيت تبعههد مسههافة  "احلصههى

ويظهههر أنهه  بههني القههرنني السههابع والعشههري  والرابههع والعشههري   .م. هههان الغههررب مهه  مدينههة جهه ي ( 
الناس يسانون يف ههوف حول أ راف تل الدوير حيث بىن الياسوس )امللهو  الرعهاة( حظهرية 

تنسهههب ة   ،املدينههة وزرب اخليهههل وحفههمح العربههاتشههال مربههع مسهههتطيل حلمايههة  مهه  اللههال علهههى
 .(1)(19: 1)ميت  ةسرائيلألن فيها وجدت  نوب  حهيونخليش اخلطيئة األو  البنة 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

                                 
 .1921صقاموس الاتاب املقدس.   (1)
 (.19/ 9) .بدالسن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق  (2)
 (.12-19/ 9) .بدينظر: السن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق  (3)
 .122-122ص. ألرشيدياهونشريل سفر يشوع. ا  (4)
 .441حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (5)
 .112-119الاتاب املقدس. صقاموس   (6)
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 :دبري ملك عجلون
 . (1)أي مقدسدبري: 

اسههأ عهه ي رمبهها هههان معنهههاه "ماههان العجههل" مدينههة قههرب السههاحل، ة  الشهههمال  :عجلــون
، هانهت مه  نصهيب يههو ا )يهش  (. وههان ملاهها أحهد 91: 12الشرقي م  اأة ستة عشر مهيال 

واالسهأ عجلهون ال  ،"تهل احلسهي"ويهرجح أن ماا ها اليهوم  ،جبعهونامللو  اخلمسة الذي  حاربوا 
مشهال  وموقعهها ،(4)ردناألربهد يف أيأال يف خربة عجالن اليت تقهع مشهايل تهل احلسهي مبيلهني وقهرب 

اههرب مدينههة اههأة، أقامههها العموريههون علههى أنقههاض تههل احلسههي، وتشههرف علههى السهههل السههاحلي، 
تسهمى اليهوم عجهالن وتقهع علهى أهمهة وقيهل:  .(9)والقهدسوتسهيطر علهى الطريها القهدب بهني اهأة 

 .(2)يالمشال شر  اأة وتبعد عنها بنهو عشرة أم

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 :هورام ملك جازر
 .(2)(99: 19الذي حارب  يشوع و ح  بعد أن هسر شوهت  )يش

وهههو اسههأ مدينههة هنعانيههة قدميههة يرجههع  ،عهه ي معنههاه "نصههيب أو مهههر العههروس"اسههأ  :جــازر
أرض افههراب  تتههاخأتاركههها ة  ثالثههة آالف سههنة  .م. قريبههة مهه  خلههيش وبيههت حههورون السههفلي 

فهههراب وقهههد أعطيهههت مهههع مسهههارحها أ( و هههاور نصهههيب 41: 7أي  1و 9: 11و 99: 19)يهههش 
فرامييهههههون عههههه   هههههرد ( وقهههههد عجهههههأ األ17: 1أخبهههههار  1و 41: 41لبهههههك قههههههات الالويهههههني )يهههههش 

                                 
 (.12/ 9دب. )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القو  .911قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .191-197قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .249"معجأ بلدان فلسطني" حممد حممد حس  شراب. ص  (3)
 .12ص ".بدالسن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق"ينظر:   (4)
 .1992قاموس الاتاب املقدس. ص  (5)
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ا  ههت ن( وهههان الا19: 11الانعههانيني منههها فسههانوا معهههأ مههدة مهه  الههأم  )يههش  عههانيون عبيههد 
يف أهثههههر مهههه  موقعههههة حصههههلت فيههههها أو  داود هههههرت جههههازر يف حههههروب  (.41: 1اجلأيههههة )قههههض 
حرقههههها أو  مصههههرملههههك  فرعههههون(.وقههههد اأاههههها 2: 49أخبههههار  1و 42: 2حههههأ  4بههههالقرب منههههها )

( 17 - 12: 1مههل  1بناءههها ) نسههليما، وبعههد  لههك أعههاد سههليمانوأعطاههها مهههر ا البنتهه  امههرأة 
( وقد أخذها 24: 1مك  1وهانت أيض ا  ات أمهية يف حروب املاابيني الذي  قو وا  صيناها )

مهيال  مشهاال   11أمها امسهها احلهايل فههو تهل اجلهأر وههي تقهع علهى بعهد  ،مسعان املاارب بعهد حصهار
وعلهى بعهد مخسهة أميهال وثلثهي امليهل شهرقي عقهرون، وقهد وجهدت نقهو  باليونهاين  أورشهليأارب 

 .(1)والع اين يف خرائبها تشري ة  اسأ املدينة
علهى بعهد مثانيهة أهيهال جنهوب شهر  الرملهة.  .(4)ميال مه  نياوبهوليسأربعة أ على اايةوهي 

شوشههة" وقههد  "أبههو ههههوهههي مهه  أعمههال عمههواس، وتعههرف ب ،اجلههأر ألمهيتهه  احلربيههةأُقيمههت فههو  تههل 
ياون امسها  ريفا  لالمة "شوشا" السريانية مبعىن السائس، أل ا هانت تقع على الطريها القهدب 

م وُدمههرت القريهة، وأُنشهمل علههى 1121 ههرد سهاا ا سهنة  ،يههة والسههل السهاحلياملنطقهة اجلبل بهني
 .(9)"مستعمرتا "بتاحيا" و "بيت عأيلأراضيها 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 طيت مبسارحها لبك قهات م  الالويني.ولانها أُع ،يف حدود سبج أفراب

 :ملك دبري
هه  ،مدينههة قُههرب حهه ون :دبيــر ومعههىن  وقريههة ِسههفر: أي مدينههة الاتههب.فيرو هههان امسههها قريههة سي
وهانههت هههذه  ،مقههدس. فيههدل  لههك علههى أ هها هانههت مدينههة العلههأ الههديك عنههد الانعههانيني دبيــر:

وتقع ة  اجلنوب مه  حه ون  ،وُدعيت )قرية سنة( أي اص  النخل ،(2)املدينة حصنا  لبك عنا 
                                 

 .424قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 (.19/ 9. )بدينظر: السن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق  (2)
 .12حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (3)
 (.12/ 9) .بدالسن  القوب يف تفسري أسفار العهد القينظر:   (4)
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 .(1)(لظهرية( أو )بيت مرسيأاوقد ياون موضعها اآلن ) ،بنهو اثك عشر أو ثالثة عشر ميال  
 11و 12: 12يههههش يف أرض يهههههو ا اجلبليههههة وهههههي يف النقههههب أو يف أرض اجلنههههوب )وتقههههع 

وهانههت تههرأس  لههكوهههان لهها م ،ها يف عصههر يشههوع قههوم مهه  العنههاقينيوهههان يسههان (.21و 21و
: 14و 41: 11و 91و 91: 19يش وقد فتهها يشوع وقتل ساا ا ) ،مدن أخرى  يج هبا

: 1وقهههض  17-12: 12يهههش ( ولاهه  عهههاد الفهههار ون منههها وسهههانوها ثانيهههة فغأاههها عثنئيهههل )19
مههيال  جنهههورب  14وقههد ظهه  هثههريون أن ماا ههها اآلن قريههة الظهريههة الههيت تبعهههد حههوايل . (14و 11

 19ايل بعهد حهو الهذي ي "تهل بيهت مرسهيأ"اررب ح ون ولا  علهى األرجهح أن ماا ها اآلن ههو 
، وعلهى بعهد ثالثهة أميهال مشهاال  -اخلليهل– ة  اجلنوب الغررب م  ح ون ا  ميال  ارب 19ميال  اربا 

 .(9)مي ع  سطح البهر بناها الانعانيون212وترتفع  ،(4)شامرية  الشمال الغررب م  

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 :ملك جادر
اسأ ع ي معناه "جدار" أي "حائج" أو "سهور" وههي اسهأ مدينهة يف أقصهى جنهوب أرض 

 .(2)( وماا ا اآلن اري معروف وتتمل أن تاون بيت جادر أو جدور19: 14يهو ا )يش 

 الوارث ألرضهم: السبط 
 سبج يهو ا.

                                 
 .172لألرشيدياهون. ص سفر يشوع.ينظر: شريل   (1)
 .911قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .492حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (3)
 .499صاألرشيدياهون.  شريل سفر يشوع.. و 424قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)
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 :ملك حرمة
ُهسر فيها حماربون م  بك ةسرائيل مث استولوا . (1)"اسأ ع ي معناه "موضع مقدس، خراب
وقد دعيت مدينهة  ،(4)أرضا  حمرمة أو مقدسة أو خرابا   عليها وحر موها فُسميت "حرمة" اليت تعك

وهانههت حرمههة مهه  نصهههيب  ،دومأع يف الههبالد اجلنوبيهههة أههو أقههدام هانههت تقهه  ،حههفاة، بعههد خراهبهها
ورمبهها هههان موقعههها يف  (.2: 11و 99: 12يهههو ا، لانههها نقلههت فيمهها بعههد ة  مشعههون )يشههوع 

  .(9)بئر سبعأميال شر   9أو  "تل املشا "ويدعى أيض ا  "تل السبع"

 السبط الوارث ألرضهم: 
 مث أُعطيت لسبج مشعون. ،هانت م  نصيب سبج يهو ا

 :ملك عراد
 1: 41بلدة يف األقسام اجلنوبية مه  اليهوديهة )عهد : ياسأ ع ي معناه "أار الوحش" وه

 (.وقههههد قههههاوم ملاههههها الع انيههههني عنههههد جميههههئهأ ة  أرض املوعههههد 11: 1وقههههض  12: 14ويههههش 
وهههي ة   ،حرمههةومههنعهأ مهه  عبههور بههالده وسههيب بعههض رجههالأ وهههدم بنههو ةسههرائيل عههراد ومسوههها 

يف جنهوب فلسهطني ة  الغهرب مه   تهل أثهري يقهع عهرادو  ،(2)اجلنوب م  اخلليل بسبعة عشر ميال  
 .(2)هانت تقوم يف موقع  مدينة عراد الانعانية  ،البهر امليت، وجنوب مدينة اخلليل

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

                                 
 .411قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 . 499صاألرشيدياهون.  شريل سفر يشوع.ينظر:   (2)
 .411قاموس الاتاب املقدس. ص  (3)
 .499صاألرشيدياهون.  وشريل سفر يشوع. .112ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)

 .249حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (5)
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 :ملك لبنة
 قريبهههة مههه  مقيهههدة ،(24: 12)يش يف سههههأ يههههو ا يف السهههاحل وههههي مدينهههة "بيهههاض"تعهههك 

وتقع ارب أو جنوب اهرب أورشهليأ تبعهد عنهها أهو اثهىن  ،(12: 14و 91: 19وخليش )يش 
وهههي اليهههوم  ،(27: 1أخبههار  1و 19: 41)يش حههارت بعههد  لههك مدينههة للاهنههة ،عشههر مههيال  

علههى مسههافة ميلههني ة   "تههل بورنههاش"ويههر جح أ هها املاههان املسههمى  ،خههراب ال  لههل لهها وال رسههأ
أو  الصههههايف شههههية" وبعضهههههأ "تههههلظنههههها بعضهههههأ "عههههرا  املنو  الشههههمال الغههههررب مهههه  بيههههت جهههه ي ،

 .(1)"الصافية

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 :ملك عدالم
تُنطيا: عادوالم. اسأ ع ي معناه "ملجأ" وهي ةحهدى املهدن الهيت هانهت مه  نصهيب سهبج 

وهانهههت تهههذهر بهههني بلهههدف  ،(92: 12و 12: 14ويهههش  1: 91ا )تهههك بهههك يههههو ا مهههع ضهههياعه
 ،(4و 1: 91ون منذ أيام يعقهوب )تهك وهي هنعانية االحل، سانها الانعاني ،وت وسوهوهيرم

اههها أحههد امللههو  ( ة  هههان مل12: 14ألرض املوعههد )يههش  بههك اسههرائيلو هههر امسههها أيههام فههتح 
واسههتمرت يف شهههرها حههّت أيههام  ،(7: 11أخبههار  4مث حصههنها رحبعههام ) ،يشههوعالههذي  ضههرهبأ 
( وموقعههها 99: 11)نههح  السههيبسههتو نها اليهههود بعههد العههودة مهه  او  ،(12: 1)مههي  النههيب ميخهها

: 44حهأ  1فيهها وجعلهها مرههأ قيادته  ) داودوفيها هانت املغارة الهيت اختبهأ  ،"تل شيت مذهور"
)قهههرب بيهههت  "مغهههارة وادي قريطهههون"ا قهههال ة ههه(. وي12: 11أخبهههار  1و 19: 49حهههأ  4و 1

 .(4)ات الرجالعيد املاء، وتتسع ملئ مغائروتسمى أيض ا  ،و ولا أهثر م  مئة وستني مي ا حلأ(

                                 
 (.14/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبوالسن   .114قاموس الاتاب املقدس. ص ينظر:  (1)
  .499ص. وشريل سفر يشوع. األرشيدياهون. 119الاتاب املقدس. ص قاموس  (2)
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 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 ملك مقيدة:
رض يههو ا الوا ئهة حيهث أاة" وههي مدينهة هنعانيهة ملايهة يف اسأ هنعاين معناه "موضهع الرعه
 41: 19( مث قتهههل ملاهههها أيض ههها )يهههش 21: 12و 49: 19قتهههل يشهههوع امللهههو  اخلمسهههة )يهههش 

 .(1)اليت تقع مشايل شرقي تل زهريا "خربة اخلشيأ"(. ورمبا هانت 11: 14و

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 ملك بيت إيل:
اسههأ عهه ي معنههاه "بيههت اهلل" أول مهها قههدم ةبههراهيأ أرض امليعههاد نصههب خيمتهه  يف األراضههي 

(، مث ملا سافر يعقوب ة  ما بني النهري  هاربا  م  9: 19و 1: 14املرتفعة قرب بيت ةيل )تك
عيسو، بات يف ماان قرب مدينة لوز، ورأى هنا  ر ياه العظيمة. فدعا اسهأ املدينهة وج  أخي  

 ،(19: 91و 11-11: 41لهههك الليلهههة )تهههكحينئهههذ  بيهههت ةيهههل، و لهههك ألن اهلل ظههههر لههه  فيهههها ت
وتقههع ة  شههرقي خههج ميتههد مهه  أورشههليأ ة  نههابلس علههى بعههد واحههد مهه  هلتهها املههدينتني. وهانههت 

 .(4)انعانينيقدميا  حمل ةقامة ملو  ال

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج بنيامني.

                                 
  .117األرشيدياهون. ص . شريل سفر يشوع.119ظر: قاموس الاتاب املقدس. صين  (1)
 .499قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
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 :ملك تفوح
 .(1)يت نتيف" جنوب فلسطنيأي التفاحة لوفرة أشجار التفايل وقتئذ  وهي اآلن "ب

علههى بعههد مثانيههة أهيههال للغههرب مهه   ،(4)(92: 12يف األرض السههفلى مهه  يهههو ا )يههش  تقههع
 .(9)( قدم ع  سطح البهر4192وترتفع )اخلليل، 

  الوارث ألرضهم:السبط 
 سبج يهو ا.

 :ملك حافر
(. واالسههأ 17: 14اههرب األردن )يشههوع  مدينههة وهههي: ،اسههأ عهه ي معنههاه "حفههرة أو بئههر"

اويقول البعض  ،(19: 2ملو   1) سوهوهملقا عة، رمبا هانت قرب  علهى وادي  "تل بيشار" ة َّ
 "املشههد"ورمبا هانت هي  يشوعاحلوارث يف سهل شارون، واألرجح أ ا يف يهو ا استو  عليها 

قرية تبعهد عه  الناحهرة ثالثهة أميهال، وههي قريهة عربيهة قهرب )هفهر هن ها( وفيهها قه  وهي  ،(2)احلالية
 .(2) -علي  السالم-النيب يونس 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 :ملك أفيق
وهانههت مدينههة  ،اسههأ مدينههة يف سهههل شههارون وهههي ،هلمههة ع انيههة معناههها "قههوة أو حصهه "

                                 
 .491صاألرشيدياهون.  شريل سفر يشوع.ينظر:   (1)
 .449قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .447حممد حممد حس  شراب. ص .فلسطنيمعجأ بلدان   (3)
 .491صاألرشيدياهون.  وشريل سفر يشوع. .419قاموس الاتاب املقدس. صينظر:   (4)
 .171حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (5)
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 الفلسههطينيون(. وقههد اجتمههع 11: 14بقيههادة يشههوع، ملاههها )يههش  سههرائيليوناإلللانعههانيني قتههل 
ا أ ههههأ ( ويههههرجَّح أيض هههه1: 2حههههأ  1يف زمهههه  عههههايل الاههههاه  ) ةسههههرائيليف هههههذا املاههههان ليهههههاربوا 
رأس "وههي اآلن  ،(1)(1: 41حهأ  1امللهك )يف زمه  شهاول  ةسهرائيلاجتمعوا هذلك هنها حملاربهة 

رأس العههني: جمموعههة مهه  العيههون  تمههع و  ،(4)عنههد منبههع  ههر العوجههة تقههع يف سهههل شههارون "العههني
فتاههون نبههع رأس العههني وهههو أههه  ينههابيع فلسههطني بعههد ينههابيع  ههر األردن العليهها، ويُعههد املصههدر 

ويقههع  ،هههأ42سههتمر اجلريههان، والبههالغ  ولهه  األول لنهههر العوجههاء، وال سههيما عنههد جمههراه األد  امل
 ،هههيال  مهه  سههاحل البهههر املتوسهههج  12،2س العههني مشههايل شههر  مدينههة يافهها علهههى مسههافة نبههع رأ
 ،مهيال  ة  الشهمال الغهررب 47لقهدس وتبعهد عه  مدينهة ا ،ميا  عه  سهطح البههر42لى ارتفاع وع

 .(9)ستغلت هذه املياه قدميا  وحديثا  وقد ا

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج أفراب.

 :ملك شارون
سهة أميهال ونصهف، وجنوب شر  الناحرة بنههو مخ ،تابور "الطور" يف اجلليلقريبة م  جبل 

 .(2)وهي هلمة هنعانية تعك: السهل ، يةجنوب ارب  تقع  "ساروناأو " ،(2)"حاليا  "شارونة

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج نفتايل.

                                 
 .11قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
  .491صشريل سفر يشوع. األرشيدياهون.   (2)
 .292-299حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (3)
 (.191/ 9والسن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. )  .491صاألرشيدياهون.  شريل سفر يشوع.ينظر:   (4)
 .211حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطنيينظر:   (5)
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 :مادون يوباب ملك
 . (1)"يوباب: اسأ ع ي رمبا هان معناه "حراا

)يهش  يوبهاب امللهكا هنعاين معناه "خصومة" وههي مدينهة هنعانيهة ههان تامههسأ  ا :مادون
بهههالقرب مههه  حطهههني يف  "خربهههة مهههادي "(، قتهههل يشهههوع ملاهههها ويهههر جح أ ههها 11: 14و 1: 11

 .(4)اجلليل

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج نفتايل.

 :حاصور ملك يابني
 .(2)ومعناه الرب يراقب ،(9)هو اسأ لال ملك على حاحوريابني: 

عاحههههمة  لاههههة الانعههههانيني يف مشهههههال  اسههههأ عهههه ي معنههههاه "حظههههرية" وهههههان اسههههأ :حامــــور
، هههان تامههها يههابني يف زمهه  يشههوع، ويعتقههد الههبعض أ هها هانههت تقههع فههو  ميههاه مههريوم، فلسههطني

لسههههبج ا ههههها وأعطيههههت (. وأعيههههد بن11: 14و 19-1: 11أخضههههعها يشههههوع وأحرقههههها )يشههههوع 
(. ويف أيههام دبههورة وبههارا  اسههتو  عليههها ملههك آخههر هنعههاين امسهه  أيض هها 91: 11)يشههوع  نفتههايل

 احلهارثابني ههان لقب ها مللهو  هنعهان، هفرعهون مللهو  فلسهطني، و يابني )ولذلك يعتقد البعض أن ي
ع انيني، لان  ضد الوعند هأمية قائده سيسرا، حاول أو يواحل حرب   ،مللو  مشايل بالد العرب(

مدينهههة هبهههرية يهههرجح أ ههها  وههههي  ،(2)(1: 14حهههموئيل  1و 42-1: 2وقتهههل )قضهههاة  ا  ا هههأم أخهههري 
هانههت علههى عههني )ميههاه مهه وم( يف مشههال فلسههطني ورمبهها موضههع )حاحههور( متامهها  املاههان املسههمى 

                                 
 . 1192قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 (.11/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبالسن  ينظر:  . و141قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 (.11/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبالسن  ينظر:   (3)
 .177ص .ألرشيدياهونا .شريل سفر يشوع. و 1922قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)
 .419-414قاموس الاتاب املقدس. ص  (5)
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ة  تقهع و  ،(1)ا يقرب م  سهتة هيلهوميات ونصهفاآلن )تل القديل( اررب بلدة )بنات يعقوب( مب
ة أهيهههال ة  الشهههمال الشهههرقي مههه  مدينهههة حهههفد، وة  اجلنهههوب مههه  حهههرية احلولهههة، علهههى بعهههد مثانيههه

م أقهههههام اليههههههود مسهههههتعمرة عهههههوار تهههههل القهههههديل أمسوهههههها 1129ويف عهههههام  ،الشهههههمال مههههه  اجلاعونهههههة
 .(4)""حاتور

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج نفتايل.

 :ملك مشرون مرأون
 ،(9)(12: 11و 1: 11ههههههان ملاهههههها يهههههابني )يهههههش   ،مدينهههههة هنعانيهههههة علهههههى حهههههدود زبولهههههون

( وههههي 1: 11)يهههش  بينمههها )مشهههرون مهههرأون( ههههو امسهههها الاامهههل ،اسهههأ املدينهههة خمتصهههرا   :مشهههرونو 
 .(2)د ساعة ونصف م  عاا على  ريا حورعلى بع ،(2)السمريية القريبة م  عاا

م  ضرب تعك والس مريية  ،مخسة أهيال مشال عاا، على الساحلالسمريية: قرية على بعد 
 .(1) م1121دمرها األعداء اليهود سنة  ،السف 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج زبولون.

                                 
 .177ص .لألرشيدياهون .شريل سفر يشوع  (1)
 .411حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (2)
 .211قاموس الاتاب املقدس.ص  (3)
 .494صاألرشيدياهون.  شريل سفر يشوع.ينظر:   (4)
 (.17/ 9) .بدينظر: السن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق  (5)
 .221حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (6)
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 :ملك أكشاف
هانهت يف  ،(1)(42: 11شهري )يهش أا "سههر" أو "عرافهة" وههي بلهدة يف هلمة ع يهة معناهه

وههي  ،جهريومحد سبج أشري قرب حد زبولون مث حارت قرية حغرية امسها خاسهالوس يف عصهر 
أو هههي )تههل هيسههان( بههالقرب مهه   ،(4)(عههني هسههاف أو خربههة هسههاف)ولعلههها اليههوم  ،اليههوم خربههة

 .(9)جنني

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج أشري.

 :ملك تعنك
قبهههل املهههيالد  1199اسهههأ هنعهههاين معنهههاه "أرض رمليهههة" مدينهههة للانعهههانيني  ههههرت أهههو عهههام 

( وهي 41: 14ا أم ملاها و ح  يشوع ب  نون )يش  ،عندما تقدم  تمس الثالث ضد جمدو
الويههني ل( مث ل41: 7أخبههار  1و 11: 17تقههع يف حههدود يسههاهر ولانههها أعطيههت ملنسههى )يههش 

 ا  لسههاهنني فيههها ولاههنهأ فرضههوا أخههري ول يقههو املنسههيون علههى  ههرد الانعههانيني ا ،(12: 41)يههش 
( 14: 2مهههل  1) سهههليماندوائهههر ( وهانهههت ههههذه املدينهههة جهههأء ا مههه  11: 2علهههيهأ ضهههريبة )قهههض 

( وتهههل تعنهههك ههههو موضهههع املدينهههة 79: 1أخبهههار  1املعهههدة ملهههؤازرة مائهههدة امللهههك ورمبههها ههههي عهههانري )
أميهال أهو اجلنهوب  2املنخفضهة علهى الطهرف اجلنهورب مه  سههل يأرعيهل  القدمية ويقع بني التالل
ع ارب تقو  ،(2)التالل الواقعة جنوب سهل يأرعيل تل تعنك يف منطقةو  ،(2)الشرقي  دو القدمية

 .(1)( قدم ع  سطح البهر197وترتفع ) ،هيال  منها19جنني على بعد 
                                 

 17الاتاب املقدس. صقاموس   (1)

 (.17/ 9. )بدينظر: السن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق  (2)

 .177ص .ألرشيدياهونا .شريل سفر يشوع  (3)
 .411قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)
 .494صاألرشيدياهون.  ر يشوع.شريل سفينظر:   (5)
 .441حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (6)
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 السبط الوارث ألرضهم: 
 مث أُعطيت للالويني. ،وأُعطيت لنصف سبج منسى الغررب ،يف حدود سبج يساهر

 :ملك جمدو
شهري  وتقهع جنهوب شهرقي حيفها بع  ،وتُهدعى أيضها  جمهدون ،بنهو مخسة أميال ،مشال تعنك

هانههت قههبال  مدينههة   يسههاهر رههوممدينههة ملنسههى ضههم  وهههي  ،(1)"سههلأتماا هها اآلن "تههل امل ،مههيال  
: 2مهل وا 47: 1وقهض  11: 17و 41: 14ملاية للانعانيني افتتهها يشوع مهع قراهها )يهش 

وهنههها  انتصهههر بهههارا  ودبهههورة علهههى الانعهههانيني الهههذي  ههههانوا  ،(41: 7أخبهههار  1و 12: 1و 14
( ويوشههيا 47: 1مههل  4ومههات هنهها  اخأيهها ملههك يهههو ا ) ،(17 - 1: 2)قههض  سيسههرا ههت قيههادة 

 .( أي تل جمدون11:11)ر   هرجمدون( ومسيت 42 - 49: 92أخبار  4و 41: 49مل  4)
تل املتسلأ الذي يقع علهى مسهافة عشهري  مهيال  جنهورب شهر  حيفها يف الطهرف اجلنهورب مه  و 

ههيال  شهرقي سهاحل البههر   99علهى بعهد  ،(4)يف الشهمال عبهل الارمهلسلسلة اجلبال اليت تنتههي 
قهدما   14وجهد به  تلهة ترتفهع ت ،اللغهة الانعانيهة مبعىن موضع اجليو  وخميمها يف جمدوو املتوسج. 
ُتيسلَّأ". وهي اليوم خراببهتعرف 

 .(9)"تل امل

 السبط الوارث ألرضهم: 
 نصف منسى الغررب. سبج

 :ملك قادش
يُههههرجح أ هههها القريههههة الههههيت تُههههدعى "قههههادس" تقههههع مشههههال اههههررب احلولههههة بنهههههو سههههتة هيلههههوميات 

 .(2)ونصف
                                 

 .494صاألرشيدياهون.  شريل سفر يشوع.ينظر:   (1)
 .121-129قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .129-121حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (3)
 .494صاألرشيدياهون.  شريل سفر يشوعينظر:   (4)
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مدينة حمصنة لنفتايل يف اجلليهل أعطيهت أيض ها  اسأ سامي معناه "مقدس" وهو اسأ :قادش
مدينهههة وحهههارت  ،(71: 1أخبهههار  1و 94: 41و 7: 49ش لالويهههني مههه  عشهههرية جرشهههون )يههه

( وفيههها مجعههت دبههورة سههبطي زبولههون 1: 2( وهانههت مسهها  بههارا  )قههض 7: 49)يههش  ملجههأ
أميهال مشهايل حهفد وأربعهة  وهي اآلن قرية قديس علهى بعهد عشهرة ،(11و 19: 2ونفتايل )قض 

وموقعها مجيل يشرف على جنورب مرج عيون واحلولة حولها  ،ة  الشمال الغررب م  احلولةأميال 
وههي علهى رهأ هنعهان اجلنهورب علهى اايهة  ،تقع جنوب ارب فلسطني ،(1)خرب عديدة ونواويس

وم بعههني ظهه  بعضهههأ موقعههها مهها يُعههرف اليهه ،ةحههدى عشههرة مرحلههة مهه  حوريههب وعلههى رههأ أدوم
م مهجههورة 1199وهههي قريههة يف اجلليههل، هانههت سههنة  .(4)"وأهثههرهأ علههى أنهه  "عههني قههادس ،الوببههة

 .(9) م1142فنألا قوم م  حوران وعمروها وأحلقت بفلسطني سنة 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 .اجلرشونيني مث أُعطيت لالويني نفتايلهانت م  نصيب سبج 

 :ملك يقنعام
 ،(44: 14أو علي  )يهش  جبل الارملاسأ ع ي معناه "ليقنت الشعب" وهي مدينة قرب 

. أعطيههههت مههههع (11: 11 تههههدة حههههّت الههههوادي املقابههههل ليقنعههههام )يههههش  سههههبج زبولههههون رههههأعلههههى 
على  رف الارمهل الشهرقي  "تل قيمون"(. ويظ  أ ا 92: 41 مسارحها لالويني املراريني )يش

مهههيال  ة  الشهههمال الغهههررب مههه  يأرعيهههل علهههى الطريههها  12ة  اجلنهههوب قلهههيال  مههه  قيشهههون وحهههوايل 
  .(2)احلالية م  جنني ة  حيفا

                                 
 .791قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
األرشهههههيدياهون.  وشههههريل سهههههفر يشههههوع. (.12-12/ 9.)بدينظههههر: السههههن  القهههههوب يف تفسههههري أسههههفار العههههههد القهههه  (2)

 .172ص
 .219حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (3)

 .494صاألرشيدياهون.  وشريل سفر يشوع.  .1911-1919قاموس الاتاب املقدس. صينظر:   (4)
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 السبط الوارث ألرضهم: 
 أُعطيت لالويني املراريني.هانت م  نصيب سبج زبولون مث 

 :ملك دور
بهيض املتوسهج )يهش ا ملدينهة هنعانيهة علهى البههر األاسأ هنعاين معناه "مسا " وقد ورد امس  

ميال مشايل قيصرية. وقد ههأم يشهوع ملاهها أ( تبعد مسافة مثانية 11: 12بيني ماا 1و 4: 11
( 11: 17سههى )نعطيههت لسههبج مأشههري ولانههها أوهانههت تقههع يف نصههيب  (49و 1: 14)يههش 

تقهههع علهههى البههههر  ،(47: 1خهههراج الانعهههانيني منهههها )قهههض ةولاههه  ل يهههتما   لهههك السهههبج مههه  
الواقعههة علههى البهههر جنههورب عتليههت  ،(1)مشههال بلههدة  نطههورة ،املتوسههج مشههال قيصههرية بثمانيههة أميههال
 .(4)وعلى بعد ثالثني هيال  جنوب حيفا

 السبط الوارث ألرضهم: 
 مث أُعطيت لنصف سبج منسى الغررب. أشريهانت م  نصيب سبج 

 :ملك جوييم
ةمها أن تاههون مدينههة أو منطقههة  أوالل:. ولهذلك فهنهها  رأيههان بشههأ ا: "جههوييأ" أي أمههأمعهىن 

يف الهههذي  ملهههك األمهههأ )أي  وةمههها أن تاهههون اليمجهههة هاهههذا ثانيـــال:امسهههها )جهههوييأ( يف اجللجهههال. 
 .(9)(( أو )ملك أمأ اجللجالاجللجال

 ألرضهم: السبط الوارث 
 سبج منسى الغررب. نصف

                                 
 .494صاألرشيدياهون.  ع.شريل سفر يشو   (1)
 .977حممد حممد حس  شراب. ص .معجأ بلدان فلسطني  (2)
وأههوه  هههر ولههيأ مههار  يف السههن  القههوب يف تفسههري أسههفار  .494صاألرشههيدياهون.  شههريل سههفر يشههوع.ينظههر:   (3)

 (.191/ 9العهد القدب. )
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 :ملك ترصة
( وهانهههت أحهههال  2: 1وههههي مدينهههة مجيلهههة للغايهههة )نهههش  ،"فهههريل وانشهههرايل"اسهههأ عههه ي معنهههاه 

)يههش  ألسههباش بههك ةسههرائيلوأعطاههها  يشههوع بهه  نههونللانعههانيني وهههي ةحههدى مههد أ الههيت خرهبهها 
 17: 12 مههههل1العشههههرة أههههو مخسههههني سههههنة ) أسههههباش ةسههههرائيلململاههههة  ا  ( وهانههههت مرهههههأ 42: 14
ماههههان "تههههل الرابيههههة" مشههههال شههههر  نههههابلس بسههههبعة  تهانههههو  .(1)(49و 1: 11و 99و 41: 12و

   .(4)أميال

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج منسى الغررب. نصفيف حدود 

 ن ملكال.و واحد وثالث الملوك وعدد

 املناطق واملدن اليت حاربها يشوع وأخذها بعد ضربه لدبري:
 ُههرت بإمجهال اهري التفصهيل الهذي  ،جاء يف سفر يشهوع منها ا ضهرهبا يشهوع وبنهو ةسهرائيل

ومنها املنا ا واملدن اليت ضهرهبا يشهوع بعهد انتصهاره علهى دبهري  ، هر في  امللو  الواحد والثالثون
ــف وح  فيضيههريبي ييُشههوُع ُهههلَّ وجههاء يف السههفر: " وأهلههها ــْهل  َوالسم ويُهههلَّ  َأْرض  اْلَجَبــل  َواْلَجً ــوأل  َوالس 

هها أيميهه ههمية  هيمي ههرَّمي ُهههلَّ نيسي ههارِد ا، بيههلر حي هها. لير يُهبرههِا شي ههريائِيلي ُمُلوِههي فيضيههريبهيُهأر ييُشههوُع ِمهه ر *  ري الههرَّب  ةِلههُ  ِةسر
يهههعي  َغـــو ةَ ِة ي  قَـــاَدَش بـَْرن يـــعَ  ـــنَ  َأْرض   ويمجِي ع ـــونَ ِة ي  ج وش  بـْ يهههعي أُولئِهههكي الرُملُههه*  ج  هههذي ييُشهههوُع مجِي وِ  ويأيخي

هههريا ة ، ألينَّ الهههرَّبَّ ةِلههه ي ِةسر هههريائِيلي ويأيررِضهههِهأر ُدفهرعيهههة  وياِحهههدي هههاريبي عيههه ر ِةسر يهههُع *  ئِيلي حي هههعي ييُشهههوُع ويمجِي مُثَّ ريجي
ريائِيلي ميعيُ  ِة ي  ْلَجال  ِة ي  اْلَمَ:ل ة  ِةسر  (.29-29: 19" )يشاْلج 

 وهي بالتفصيل كالتالي:

                                 
 .411قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .494صشريل سفر يشوع. األرشيدياهون. ينظر:   (2)
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 :أرض اجلبلكل 
 .(1)أفرابأي جبال يهو ا و 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 وأفراب. ،سبطي يهو ا

 :واجلنوب
 .(4)و ا وأدوميةأي جنوب أرض هنعان وهو اجلأء اجلنورب م  سهأ يه

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 :والسهل
 .(9)األرض املنخفضة املمتدة م  يافا ة  حدود مصر

 السبط الوارث ألرضهم: 
 ودان. ،سبطي يهو ا

 :والسفوح
 .(2)سفويل اجلبالمجع سفح ومعناه أسفل اجلبل حيث يسفح في  املاء فاملقصود 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

                                 
 (.12/ 9العهد القدب. ) يف تفسري أسفار القوبالسن    (1)
 (.12/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبالسن    (2)
 (.12/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبالسن    (3)
 (.12/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبالسن    (4)
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 قادش برنيع:
يههو ا اجلنهورب يف )يهش  رهأمدينهة باسهأ قهاد  علهى  "مقهدس" وههو اسهأ اسأ سامي معنهاه

 .)1(قاد  برنيع( رمبا هانت هي 49: 12
 ،احلولهة بنههو سهتة هيلهوميات ونصهف يُرجح أ ا القرية اليت ُتدعى "قادس" تقع مشهال اهررب

وههي علهى رهأ هنعهان اجلنهورب علهى اايهة ةحهدى عشهرة مرحلهة مه   ،تقع جنوب ارب فلسطنيو 
وأهثههرهأ علههى أنهه   ،ظهه  بعضهههأ موقعههها مهها يُعههرف اليههوم بعههني الوببههة ،حوريههب وعلههى رههأ أدوم

 .(4)""عني قادس

 السبط الوارث ألرضهم: 
  سبج يهو ا.

 :غزة
 .(9)سبا احلديث عنها

 مجيع أرض جوشن:
وهي يف أرض يهو ا جنورب ح ون)اخلليل( وعلى اايهة أربعهة  ،(2)ةقليأ يقع بني اأة وجبعون

مقا عهة يف جنهوب يههو ا بهني اهأة وجبعهون وههي  ،(2)(21: 12و 11: 11عشر ميال  منها)يش
 .(1)(11: 11و 21: 19)يش 

                                 
 .791قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 . لألرشهههههيدياهونشهههههريل سهههههفر يشهههههوعو  .(12-12/ 9. )أسهههههفار العههههههد القهههههوب السهههههن  القهههههوب يف تفسهههههري ينظهههههر:  (2)

 .494صو  ،172ص
 يف املدن اليت سا  هبا العناقيني، يف احلديث ع  العناقيني.  (3)
 .172ص .ألرشيدياهونا .ينظر: شريل سفر يشوع  (4)
 (.12/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب. ) القوبالسن  ينظر:   (5)
 .477اتاب املقدس. صقاموس ال  (6)
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 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج يهو ا.

 جبعون:
 17 ،9: 1)يشاسهههأ عههه ي يعهههك "تهههل"، وههههي املدينهههة الرئيسهههية للههههويني مههه  أههههل هنعهههان

قريهة و رية وبئهريوت فه(، وهانوا ميتلاون ه4: 41حأ 4، ينتمون أيض ا ة  األموريني )(11: 11و
(، وقهد أُعطيهت 42: 11لقد حهارت جبعهون مه  نصهيب بنيهامني )يهش و (. 17: 1يش) يعارب

 .(1)(17: 41الويني )يش هي ومسارحها لبك هارون هإحدى مدن ال
 1هههي قريههة اجليههب تقههوم علههى قمههة هضههبة يف مشههال اههرب أورشههليأ، علههى بعههد حههوايل  ا  حاليهه
اههههري أن املدينههههة القدميههههة هانههههت أهثههههر اتسههههاع ا  ،  أورشههههليأ، عههههوار رأس وادي عجلههههونأميههههال مهههه

 (. 4: 19مدينة ملوهية عظيمة )وهانت  ،ر الذي تقوم علي  القرية احلاليةوارتفاع ا ع  التل ا او 

 السبط الوارث ألرضهم: 
 مث أُعطيت لالويني. ،هانت م  نصيب سبج بنيامني

 امللوك الذين أرسل إليهم يابني ملك حاصور إلعانته على قتال يشوع:
وهههأ امللههو  الههذي   ،وهههانوا قههد قههاتلوا يشههوع ومهه  معهه  ،ومهه  املنهها ا الههيت  هههرت باإلمجههال

ههعي ييههاِبنُي جههاء يف السههفر: " ،ملههك حاحههور إلعانتهه  علههى قتههال يشههوعأرسههل ةلههيهأ يههابني  هها مسِي فهيليمَّ
ههلي ِة ي يُوبيههابي َمل ــ   َحام ــورَ  ــْمر ونَ ، ويِة ي َمل ــ   َمــاد ونَ ، أيررسي * ، َمل ــ   َأْكَشــافَ ، ويِة ي َمل ــ   ش 

ـــَمال  ف ـــي اْلَجَبـــل  ويِة ي الرُملُهههوِ  الَّهههِذي ي ِة ي  ـــر وتَ ، وييف الشِّ ـــْهل  ، وييف اْلَعَربَـــة  َجً ـــوب ي  ك ًـ  ، وييف الس 
  (.4-1: 11" )يشم ْرتـََفَعات  د وَر َغْربلا

 وأهشاف. ،ومشرون ،ومادون ،وقد سبا الاالم يف ملو  حاحور

                                 
 .47-41. وتفسري سفر يشوع. للقم  تادرس يعقوب ملطي. ص421ينظر: قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
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 وتفصيلها كالتالي:

 إىل الشمال يف اجلبل:
 .(1)أي املنا ا اجلبلية يف مشال فلسطني

 السبط الوارث ألرضهم: 
 وهي مقسمة بني أسباش نفتايل وأشري ويساهر وزبولون.

 جنوبي كنروت: العربة
واجلهأء يُقصد )بالعربة( بوجه  عهام املنها ا املنخفضهة )السههول( الهيت جيهري فيهها  هر األردن. 

املههذهور هنهها هههو اجلههأء الواقههع جنههوب اههررب )هنههروت( وهههو االسههأ القههدب لبهههرية جنيسههارت الههيت 
 .(4)وهي حرية   ية ،وهي ةحدى حريات  ر األردن ،يلتدعى أيضا  حر اجلل

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج نفتايل.

 :السهل
 .(9)السهول يف املنطقة الشمالية ويقصد بالسهل

 السبط الوارث ألرضهم: 
 وهي مقسمة بني أسباش نفتايل وأشري ويساهر وزبولون.

 :غرباً مرتفعات دور
ورمبها هانهت بلهدة " نطهورة" الصهغرية الواقعهة علهى  ،املتوسهجدور ةقليأ هبري قريب مه  البههر 

                                 
 .177ص .ألرشيدياهونا .شريل سفر يشوع  (1)
 .177ص .ألرشيدياهونا .شريل سفر يشوعينظر:   (2)
 .171ص .ألرشيدياهونا .شريل سفر يشوعينظر:   (3)
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واملقصود باملرتفعات هنا األماه  العالية  ،( القدميةهر قُرب جبل الارمل جأء م  أرض )دورالب
وقوله : "اربها " يشهري ة  موقهع  .ها أحيانا  مذابح ومعابد آللهتهأاليت هان الانعانيون يقيمون علي

 .(1)راضي هنعاندور اليت هانت يف ارب أ

 السبط الوارث ألرضهم: 
 نصف سبج منسى الغررب.

 :حرمونحتت 
حرمهون املعهروف اليهوم  بهلجل املنا ا املنخفضة يف الشمال الشهرقي مه  فلسهطني جمهاورةوهي 
  .(4)عبل الشيت

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج نفتايل.

 :أرض املصفاة
 .(9)حرمونجبل  لبنان واجلبل الشرقي ارب ولعلها بني

 السبط الوارث ألرضهم: 
 سبج نفتايل.

 
 

                                 
 .171ص .ألرشيدياهونا .يشوعشريل سفر ينظر:   (1)
 (.17/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب ) القوبالسن  و  .171ص .ألرشيدياهونا .شريل سفر يشوعينظر:   (2)
 (.17/ 9يف تفسري أسفار العهد القدب ) القوبالسن    (3)
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 املبحث الثاني
 عالقة اليهود باملخالفني يف عهد يشوع

وهيفيههة التعامههل مههع  ،يتبههوأ سههفر يشههوع عنههد اليهههود املاانههة األو  للتعامههل مههع املخههالفني لههأ
فاههل حههديث عهه  احلهها املأعههوم لتهديههد أرض امليعههاد البههد أن ينطلهها مهه  سههفر  ،األمههأ األخههرى

فههههو السهههفر الهههذي مت فيههه  تطبيههها وعهههد الهههرب لآلبهههاء بإعطهههائهأ أرض هنعهههان علهههى أرض  ،يشهههوع
علههى علههو قههدر هههذي   ،منههذ عهههد ةبههراهيأ عليهه  السههالم حههّت عهههد موسههى عليهه  السههالم ،الواقههع

ومع  لك ل يتهقا الوعد ةال على يد يشوع ب  نون علي   ،نبيني وم  جاء م  األنبياء بينهماال
و ديهد األراضهي املتبقيهة  ،ففي السفر جاء خه  أخهذ أرض املوعهد ،-حسب مأاعمهأ-السالم 

واليههود يستهسهنون  ،وفي  رسأ سياسة التعامل مع املخالف على أرض الواقهع ،م  أرض امليعاد
 وسياست  يف احلروب. ،املذهور يف السفر فعل يشوع

جمهههازر يشهههوع  -مستهسهههنني–تقهههول ههههاري  أرمسهههيونل عههه  واضهههعي سهههفر يشهههوع: ووحهههفوا 
 . (1)هما لو هان قائدا  عساريا  آشوريا    ،لشعب عاي

. تامههاري  اسههتفتاء يف عههدد مهه  مههدارس تههل أبيههب ومههدن ومسههتعمرات ههههوقههد أجههرى العههال 
األسهاليب المجيهة الهيت انتهجهها يشهوع. وقهد جهاء يف نتهائل االسهتفتاء أن ةسرائيلية أخرى حول 

مهههه  التالميههههذ يؤيههههدون بصههههورة قطعيههههة ةبههههادة السههههاان  %99وأن  ،يؤيههههدون أسههههاليب  12،11%
 العرب متاما  يف املنا ا احملتلة.

ومثههة ةشههارات عديههدة يف أدبيههات جههو  ةميههونيأ ومجاعههة هههاا ة  أن أسههلوب يشههوع اإلبههادي 
 .(4)سلوب األمثلهو األ

تعتهه   ،فالسياسهة الهيت انتهجهها يشهوع يف فتوحاته  وأخههذه للمهدن وتعامله  مهع ملوههها وأهلهها
هه ويعت ونهه  األحسهه  واألنفههع للتعامههل مههع  ،يقتههدي بهه  اليهههود عهه  الأمههان ال تيههدون عنهه  امنهج 

                                 
 .49تاريت الاتاب املقدس. هاري  أرمسيونل. ص  (1)
 (.299/ 1والصهوينية. د.عبدالوهاب املسريي. )موسوعة اليهود واليهودية   (2)
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 .(1)ن لال أمة اري اليهود هما سبا بيا األ أ ال يقيمون وزن   ،األمأ الغري يهودية

 وميكن حتديد سياسة يشوع مع املخالف يف النقاط التالية:  
 طرق: في سياستهم مع المخالف ثالث خى بًو اسرائيل في عهد يشوعات

 ة:القتل واإلبادأ ـ 
ومه  النهادر أن تيهدوا عنهها ة   ،وهذه الطريقة هي األحل عنهدهأ يف التعامهل مهع املخهالف

 وقد انتهجوا يف هذه الطريقة عدة سبل هي: ،هااري 

 أثناء احلروب. خاحَّةوهي الطريقة األهثر استعماال   ب:د السيف:

 (.42: 7هما فعل يشوع بعخان ب  هرمي )يش  الرجم:

هفعهههل يشهههوع بهههأدوين حهههاد  ملهههك أورشهههليأ وامللهههو  املتههههالفني معههه    الصـــلب بعـــد القتـــل:
 (.41: 19)يش

وفعلههها هههذلك مههع عخههان بهه    ،هثههر اسههتعمالا يف فههتح املههدن  وهههي مهه  الطههر  الههيت ال:ــرق:
 (.42: 7هرمي وأهل بيت )يش

 العبودية:ب ـ 
فهههي مصههري سههاهك الههبالد البعيههدة  ،يتخههذ اليهههود هههذه الطريقههة وهههي اسههتعباد املخههالف نههادرا  

ر حسهب أمه ،فياون مصريهأ العبودية لبك ةسرائيل ،جدا  م  أرض امليعاد والذي  يطلبون السلأ
 ،احلههويني أههههل جبعهههون وهاهههذا حاهههأ يشههوع علهههى ،(17-19: 49)تثموسههى يف سهههفر التثنيههة

لعلمهههأ بالسياسههة الههيت أمههر موسههى  ،وقههد اسههتعمل اجلبعونيههون احليلههة لينجههوا مهه  اإلبههادة والههال 
 ،هاجها عند الدخول ة  أرض هنعان وأومههوا بهك ةسهرائيل أ هأ مه  سهاان مهدن بعيهدة جهدا  تبان

: 1فاههان مصههريهأ العبوديههة والتسههخري يف خدمههة ةسههرائيل )يههش ،يسههاملوا بههك ةسههرائيلوأ ههأ أتههوا ل
1-47). 

                                 
 .421يف مبهث اآلثار السلبية لسفر يشوع على أخال  اليهود ص   (1)
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 اجلزية:ت ـ 
  ،ويف الغالب يستعمل بنو ةسرائيل هذه الطريقة يف حالة عجأهأ ع  قتل املخهالف أو  هرده

هما فعهل  لهك بنهو منسهى مهع الانعهانيني الهذي  سهانوا معههأ يف نصهيبهأ وعجهأوا عه   هردهأ 
 (.19-14 :17)يش

 فهذه النقاش اليت ميا  هبا  ديد سياسة اليهود مع املخالفني يف عهد يشوع باختصار.

 احتالل األرض:ث ـ 
 ،تتلهههون األرض ويطهههردون أحههههاب األرض منهههها ،وهههذا ههههو الهههدف مههه  عبهههور  ههر األردن

 49-41: 11و 19: 9وههههذا مههها فعلههه  يشهههوع مهههع ههههل الشهههعوب والقبائهههل اهههرب األردن )يهههش
 (. واري  لك  ا تارر يف السفر هثريا .11: 42و

سهههفر يشهههوع اسهههتها اسهههأ "سهههفر ا هههازر" ولاههه  اخلطهههوش العريضهههة لسياسهههة  ههههانوةن  هـــىا 
جاء يف سفر التثنية: هما  ،اإلجرام واإلبادة سطرها التوراة احملرفة على لسان موسى علي  السالم

ِعهيا ِة ي الص هلرِح، " هتيدر ُرُب ِم ر ميِدينية  ِلايير ُ يارِبهيهيا اسر ابهيترهكي ِة ي الص هلرِح ويفهيتيهيهتر * ِحنيي تهيقر فيهِإنر أيجي
ههخِ  هها ييُاههوُن ليههكي لِلتَّسر ، فيُاههل  الشَّههعرِب الرميورُجههوِد ِفيهي ههتهيعربيُد ليههكي ليههكي ، بيههلر  ويِةنر لير *  رِي ويُيسر ههاِلمركي ُتسي

اِحههررهياعيِمليهه يهه*  تر ميعيههكي حيررب هها، فيهي ههِربر مجِي هها الههرَّب  ِةلُههكي ِة ي ييههِد ي فياضر هها ِحيههدا ويِة يا ديفهيعيهي عي  ُُهورِهي
ها، *  السَّيرفِ  ِتهي ِدينيهِة، ُههل  ايِنيمي هاِئُأ ويُههل  ميها يف الرمي ، ويأيمَّا الناسياُء وياألي رفياُل ويالربهيهي ِسهكي ها لِنهيفر فهيتهيغرتيِنُمهي

اِئكي الَّه ِة ِمنرهكي ِجهدوا *  يِت أيعرطيها ي الهرَّب  ِةلُهكي ويتيأرُهُل ايِنيميةي أيعردي عيهُل ِعيِميهِع الرُمهُدِن الربيِعيهدي ا تهيفر هذي هاي
ههتر ِمهه ر  ههُعوِب الَّهه*  ُمههُدِن هههُؤاليِء األُميههِأ ُهنيهها الَّههيِت لييرسي يِت يُهعرِطيههكي الههرَّب  ِةلُههكي ويأيمَّهها ُمههُدُن هههُؤاليِء الش 

تيبرِا ِمنهرهيا نيسيمية  مَّا  (.11-19: 49" )تثنيِصيب ا فيالي تيسر
 أو الههر  والعبوديههة. ،القتههل واإلبههادة لليهههودهههل خمههالف ياههون مصههري   السياسههةوحسههب هههذه 

 وليس هنا  مثة خيار ثالث.

 مناذج من عالقة اليهود مع املخالفني هلم يف عهد يشوع:
أسوء عالقة ميا  أن ينتهجها ةنسان مع خمالفيه  عه   ،سرية يشوع مع املخالفني ل سطرت 

فقههد جههاء فيههها مهه  القتههل والوحشههية والمجيههة مهها متجهه  اإلنسههانية وتأبههاه الفطههر السههليمة  ،التههاريت
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فايههف واملههأاعأ التوراتيهههة  ،مهه  جمهههرم وسههفايل اولههو ههههان  لههك حههادر   ،وتسههتقبه  النفههوس السههوية
و ههها يأيههد الضهههغث ةبالهههة أن تصهههبغ ههههذه  ،الهههذي قهههام هبهههذه القبههائح نهههيب مههه  أنبيهههاء اهلل ةنَّ تقههول: 

 ،اجلههرائأ بالصههبغة الشههرعية وتههأف االدعههاءات أن هههل مهها فعلهه  يشههوع مهه  جمههازر هههان بههأمر الههرب
 تعا  اهلل ع   لك علوا  هبريا .

 : -حسب ما جاء يف سفر يشوع–وهذه  ا ج  ا فعل  يشوع خبصوم  وخمالفي  

 القتل واإلبادة:
حهّت مُسهي  ،و هابع القتهل ههو الطهابع الهذي ُعهرف به  السهفر ،هي السمة البارزة لسفر يشهوع

وم  النادر أن تيدوا  ،وهذه الطريقة هي األحل عندهأ يف التعامل مع املخالف ،"سفر ا ازر"
وهههذه  ،لاثههريواسههتعراض مهها قههام بهه  يشههوع مهه  قتههل وةبههادة بالتفصههيل يسههتغر  ا ،عنههها ة  اريههها

وقهد انهتهل يشهوع يف القتهل واإلبهادة  ،تباعه أ ا ج خمتصرة  ا مت م  قتل وةبهادة علهى يهد يشهوع و 
 حسب وضع املخالف وجرم .   ،عدة سبل

 وهي كالتالي:

 خاحَّههةو  ،ال يتههوا  يشههوع ومهه  معهه  مهه  بههك ةسههرائيل يف قتههل املخههالف لههأ ب:ــد الســيف:
فال يدعون نفسا  منفوسهة مه  بهك البشهر ةال ضهربوها  ،ففي سيوفهأ رها  عظيأ   ،أثناء فتح املدن
مبههها ل يسهههبقوا ةليههه  يف التهههاريت ول  ،ويتعهههدى  لهههك أحيانههها  ة  البههههائأ واحليوانهههات ،حهههد السهههيف
 والشواهد واألمثلة على  لك يف السفر هثرية. ،يلهقوا مبثل 

واسههتعراض  ،وحصههار سههاهنيها ،أهلههها فبعههد خهه  التجسههس علههى :وكانــا البدايــة بأري:ــا
تسهقج  ،وضهرب الاهنهة بهاألبوا  ،و وافهأ على أسوارها يوميها   ،جيش يشوع حولا ملدة أسبوع

ويهههذهر السهههفر ههههذا احلهههدث ومههها  ،ويقهههتهأ بنهههو ةسهههرائيل املدينهههة هبمجيهههة وعشهههوائية ،أسهههوار أرتههها
تيهفي الشَّهفيقهول: " ،حصل بعد  لك وما ا ههان مصهري أههل أرتها هاني فهيهي عرُب ويضيهريبُوا بِهاأليبهروياِ . ويهي

انِهههِ ،  هههوُر يف مياي هههقيجي الس  ههها، فيسي تيهههفي ُهتياف ههها عيِظيم  هههعربي هي هههعرُب حيهههورتي الربُهههوِ  أينَّ الشَّ هههعي الشَّ ِحهههنيي مسِي
ِههِ ، ِدينيهِة ُههل  ريُجهل ميهعي ويجر ِدينيهةي  ويحيِعدي الشَّعرُب ِة ي الرمي هُذوا الرمي ِدينيهِة  َوَحر م ـوا*  ويأيخي ُههلَّ ميها يف الرمي

ههّتَّ الربهيقيههري ويالرغيههنيأي وياحلريِمههريي  ، حي ههيرت  ههل ويشي ههريأية ، ِمهه ر ِ فر ــْيف  ِمهه ر ريُجههل ويامر -49: 1" )يههشب َ:ــدِّ الس 
41.) 
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وأحههبح مهها فعلهه  يشههوع  ،هاههذا يصههف السههفر أخههال  اليهههود وسياسههتهأ يف فههتههأ البلههدان
حيهههث يتاهههرر يف  ،وبنهههو ةسهههرائيل بأرتههها وأهلهههها ههههو املثهههال الهههذي تتهههذى بههه  يف بقيهههة الفتوحهههات

بههل هههو  ،ولهيس يف عهههد يشههوع وحسهب ،السهفر خههالل  هههر فهتح بقيههة املههدن "همها فعههل بأرتهها"
 املثال احملتذى واملنهل املقتدى لال أجيال اليهود م  بعد يشوع.

والههذي  فشههلوا يف تقههدب تقريههرهأ عهه  عههاي  ،رسههل اجلواسههيس ة  عههايوي: ثــم يتجــه لعــاي
 ها تسههبب يف ضهرب  ليعههة اجلههيش الهذي  أرسههلهأ يشههوع  ،وفشهل تقههديرهأ لقهوة أهلههها وعههددهأ

 ،يف  عههر الشههعب الابههري اوهههان ضههرب أهههل عههاي جلههيش يشههوع سههبب   ،بنههاء علههى رأي اجلواسههيس
 ،وحثوه الياب على رأس  هو وشهيوا األسهباشوهذلك خوف يشوع وقنو   وباائ  ومتأيا ثياب  

ولاه  قهام يشهوع بعهد أن  ،وةن هان السفر تمل عخان ب  هرمي  الأمية للخطيئة اليت وقع فيها
وفعهال  جنهح الامهني   ،بعمل همني للهجوم علهى أههل عهاي ،قتل عخان وهل أهل  وأبنائ  وهبائم 

هها يقههول السههفر: " ،رة عظيمههة شههنيعةومتانههوا مهه  فههتح عههاي مث قههاموا مبجههأ  ،همهها يههروي السههفر ويليمَّ
، انهر  ِدينيههِة قيههدر حيههِعدي ههاني الرمي ِدينيههةي، ويأينَّ ُدخي ههذي الرمي ِمههنيي قيههدر أيخي ههريائِيلي أينَّ الراي يههُع ِةسر نهيههورا ثهي ريأيى ييُشههوُع ويمجِي

هريائِيلي، ههُؤاليِء ِمه ر *  َوَضَرب وا ر َجاَل َعاي   انُوا يف ويسيِج ِةسر ِدينيِة لِِلقياِئِهأر، فياي ويهُؤاليِء خيريُجوا ِم ي الرمي
 . ههّتَّ  َوَضــَرب وه مْ ُهنيهها ويأُولئِههكي ِمهه ر ُهنيهها ي َفل ــاد حي ه ْم َشــار دد َوالَ م ًـْ ــًـْ ــَ  م  ــْم يـَْب ويأيمَّهها ميلِههُك عيههاي  *  َل

يوا وي  ريائِيُل ِم ر *  وا ِبِ  ِة ي ييُشوعي تهيقيدَّمُ فيأيمرسيُاوُه حي يف  قـَْتل  َجم يع  س ك ان  َعاي  ويهياني ليمَّا انهرتهيهيى ِةسر
ُِقوُهأر  ً وااحلريقرِل يف الربهيرايَِّة حييرُث حلي هعي َوَسَقط وا َجم يعلا ب َ:دِّ الس ْيف  َحت ى فـَ هريائِيلي ريجي يهعي ِةسر ، أينَّ مجِي

هاء  *  ا ب َ:ـدِّ الس ـْيف  َوَضَرب وهَ  ِة ي عياي   هال ويِنسي يهُع الَّهِذي ي سيهقيطُوا يف  لِهكي الريهيهورِم ِمه ر رِجي هاني مجِي فياي
ًَْي َعَشَر أَْلفلا، َجم يع  َأْهل  َعـاي   ا بِهالرِمأررياِ  حيهّتَّ *  اثـْ ُه الَّهيِت ميهدَّهي يـَع ويييُشهوُع لير يهيهُردَّ ييهدي َحـر َم َجم 

 (. 41-41: 1" )يشس ك ان  َعاي  
وأحههبهت هههذه ا ههأرة مثههل سههابقتها يف  ،جمههأرة عظيمههة وةبههادة فظيعههة ال يُعههرف ملثلههها نظههري

يف التعامهل مهع املخهالف  -لبهك ةسهرائيل يف عههد يشهوع وبعهده عه  األجيهال-تتذى  أرتا مثاال  
 هبهههري أو  فهههال    امههه  ههههان ولهههو شهههيخ   ة شهههاملة ال يسهههتثىن منهههها أحهههد هائن هههاةبهههادة عامههه ،يف القتهههال

 .ارضيع  
 ،مث يبههدأ مبجههأرة جديههدة يف جبعههون ،وبعههد هههذه ا ههازر الفظيعههة يسههتعبد احلههويني يف جبعههون
 ضد امللو  املتهالفني بقيادة أدوين حاد  ملك أورشليأ.
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 ،يههذهر السههفر أن مخسههة ملههو  بقيههادة أدوين حههاد  ملههك أورشههليأ المجــورة فــي جبعــون:
 ،اجتمعهوا لقتهال أههل جبعهون ،وملك عجلهون ،وملك خليش ،وملك يرموت ،ومع  ملك ح ون

وفعهههال  سهههار  ،ولاههه  اجلبعهههونيني أرسهههلوا ة  يشهههوع يسهههتغيثون  ويسهههتجدون  ،أل هههأ حهههاحلوا يشهههوع
 تقل   وقاموا مبجأرة عظيمة ال ،تباعهأأوتواج  مع امللو  و  ،يشوع وبنو ةسرائيل لنجدة اجلبعونيني

هريائِيلي، فيهجهاء يف السهفر: " ،شناعة  وفظاعهة  عه  سهابقاها ُهُأ الهرَّب  أيميهامي ِةسر َوَضـَربـَه ْم َضـْربَةل أيزرعيجي
ع ــونَ  بـْ ةي  َوَضــَربـَه مْ ، وي يههريديُهأر يف  يرِيههِا عيقيبيههِة بهييرههِت ُحههوُروني، َع  يَمــةل ف ــي ج  " ِة ي عيأِيقيههةي ويِة ي ميقايههدي

 ،بني باحلجهههارةن ضهههرب الهههار ا  حصهههل أثنهههاء  هههردهأ معجأتهههنَّهههة(. مث يقهههول السهههفر 19:19)يهههش
وأمهها  ،مث يطههارد يشههوع فلههول الههاربني ويضههرهبأ حههّت يفنههيهأ ،ودوام الشههمس حههّت مهه  أعههدائهأ

فههأالا يشههوع علههيهأ املغههارة حههّت انتهههى مهه  قتههل فلههول  ،امللههو  فقههد اختبههأوا يف مغههارة يف مقيههدة
 ،و  وحههلبهأالههاربني مث عههاد ةلههيهأ وأمههر قههادة جيشهه  أن يدوسههوا رقههاب امللههو  مث قتههل هههؤالء امللهه

تيبيهأُ يقول السفر يف وحف تلك ا أرة: " هُة الرُملُهوِ  وياخر سي هريبي أُولئِهكي اخلريمر ةي فهيهي  وا يف ميغيهارية  يف ميقايهدي
ِ ي ييُشوُع ويقِيلي ليُ : *  سيُة خُمرتيِبِئنيي يف ميغيارية  يف ميقا »فيُأخر ةي قيدر ُوِجدي الرُمُلوُ  اخلريمر ييُشهوُع: فهيقيالي *  «يدي
رُِجوا ِحجيارية  عيِظيمية  عيليى فيِأ الرميغياريِة، ويأيِقيُموا عيلييهر » ِظِههأر ديحر ِل ِحفر ويأيمَّها أينهرهُتأر فيهالي *  هيا رِجياال  أليجر

اِئُاأر  هههعيورا ويرياءي أيعرهههدي ـــَؤخ َره مْ تيِقُفهههوا، بيهههِل اسر ُخُلوني ُمهههُدنهيُهأر، ألي َواْضـــر ب وا م  نَّ الهههرَّبَّ . الي تيهههديُعوُهأر ييهههدر
هريائِيلي ِمه ر *  «َأْسَلَمه ْم ب َيد ك مْ قيدر  ِةليُاأر  اويليمَّا انهرتهيهيى ييُشوُع ويبهيُنو ِةسر ـد   َضـْرب ه ْم َضـْربَةل َع  يَمـةل ج 

ً ــوا لُههوا الرُمههُدني الرُمهيصَّههنيةي َحت ــى فـَ ُهأر ديخي ههريُدوا ِمههنهر وبعههد  ،(49-11: 19" )يههش، ويالشَّههريُد الَّههِذي ي شي
ةي يف  لِههههكي الريهيههههورِم جههههاء يف السههههفر: " ،قتههههل امللههههو  وحههههلبهأ ههههذي ييُشههههوُع ميقايههههدي َوَضــــَربـََها ب َ:ــــدِّ ويأيخي

ها فهيعيهلي مبيلِهِك َلْم يـ ْب   َشـار دلا. َوَحر َم َمل َكَها ه َو وَك ل  نـَْفس  ب َها، الس ْيف   ةي هيمي ، ويفهيعيهلي مبيلِهِك ميقايهدي
 (. 41: 19" )يشأيرِتيا

وتاههون  جهها  يسههريون عليهه  يف هههل  ،هاههذا يتبجهههون با ههازر واملههذابح وهأ هها اايههة املفههاخر
وهاههذا  ،وهمهها فعههل بعههاي ،ويعيههدون  ات اللفظههة بعههد  هههر ا ههأرة همهها فعههل بأرتهها ،فههتح للمههدن

 احلال بعد هل جمأرة.
ادة بعهههد أن انتههههى يشهههوع ومههه  معههه  مههه  تهههدمري أرتههها وعهههاي وةبهههمجـــازر المـــدن الجًوبيـــة: 

وبعهد أن  ،مث تارار ا أرة مبلهو  األمهوريني بقيهادة أدوين حهاد  ملهك أورشهليأ وجيوشههأ ،أهلها
 .ها هلهأ وأحرقها هما فعل بأرتافتح مقيدة وقتل أهل
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وعههاي  وفعههل هبههأ همهها فعههل بأرتهها ،فهارهبهها ،اجتههاز مقيههدة ة  لبنههة يههذهر السههفر أن يشههوع 
وهههرر  ففعههل بلخههيش همهها فعههل بههاليت قبلههها ،نههة ة  خلههيشلبمث مهه   ،ومقيههدة بههال رأههة وال ةنسههانية

 ،ا ازر واملذابح يف هل مدينة هاليت قبلها ول يظهروا أي رأة أو ندم حيال هذه اجلرائأ الشهنيعة
مث اجتهازوا  ،وأبهادهأ ش ولاه  يشهوع هأمه  وقتله  وههل شهعب ةعانهة خلهيوحاول هورام ملك جهازر 

مث مه  عجلهون  ،وأفنوا أهلها ول يبا منهأ أحد ما فعل بغريهاوفعل هبا ه ،فهاربوهاة  عجلون 
 وا ة  دبههريرجعههمث  ،ة  حهه ون لياههرر مسلسههل اإلبههادات ففعههل هبهها همهها فعههل باههل مدينههة قبلههها

 ات وفعههل يشههوع  ،مهه  مههذابح وةبههادة مجاعيههة وحصههل لهها همهها حصههل للمههدن قبلههها ،فهاربوههها
  وملوههههها  مجيههع أهلههها فقتههل ،والسههفويل  ،والسههههل ،واجلنههوب ،باههل أرض اجلبههل ا ههازر واملههذابح
ة   ،ومجيهع أرض جوشه  ،ة  اهأة ،فضرهبأ وقتلهأ مجيعها  مه  قهاد  ،-زعموا– هما أمر الرب

ليسههههطروا تاركهههها  مهههه  ا ههههازر واإلبههههادات  ،وملوهههههها دفعههههة واحههههدةوأخههههذها يشههههوع هلههههها  ،جبعههههون
مث يهأعأ السهفر أن ههل ههذه  ،ول يهدرهوا مبثله  ،واملذابح واجلرائأ والتدمري واإلفساد ل ُيسهبقوا ةليه 

فينسهبون هههل ههذا اإلفسههاد لنهيب مهه  أنبيههاء اهلل  ،ألن الههرب معهه  ا هازر ة هها ههي انتصههارات ليشهوع
 .اهلل عما يفيي الظاملون علوا  هبريا   وأ ا هانت بأمر الرب ومبارهت  تعا 

ههريائِيلي ميعيههُ  ِة ي جههاء يف السههفر يف خهه  هههذه املالحههأ: " ةي ويُهههل  ِةسر تيههازي ييُشههوُع ِمهه ر ميقايههدي مُثَّ اجر
نيةي.  نيةي، ويحياريبي لِبهر ها،  َفَدفـََعَها الر ألم * لِبهر هريائِيلي ميهعي ميِلِاهي َها ب َ:ـدِّ الس ـْيف  َفَضـَربَـ ِهيي أييرض ا بِييِد ِةسر

هاوَك ل  نـَْفس  ب َها. َلْم يـ ْب   ب َها َشار دلا ها فهيعيهلي مبيلِهِك أيرِتيها  ، ويفهيعيهلي مبيِلِاهي تيهازي ييُشهوُع ويُههل  *  هيمي مُثَّ اجر
ِهههيشي  نيهههةي ِة ي خلي هههريائِيلي ميعيهههُ  ِمههه ر لِبهر هههاِةسر ههها ويحياريبهيهي هي ـــر ألم *  وينهيهههأيلي عيلييهر ـــَدَفَع ال هههريائِيلي،  َف ِهههيشي بِييهههِد ِةسر خلي

ههذيهيا يف الريهيههورِم الثَّههاين  ــل  نـَْفــس  ب َهــافيأيخي ــْيف  وَك  نيههةي.  َوَضــَربـََها ب َ:ــدِّ الس  * حيسيههبي ُهههلا ميهها فهيعيههلي بِِلبهر
 ، ِيشي *  َلْم يـ ْبـ   لَـه  َشـار دلاّتَّ ييُشوُع ميعي شيعرِبِ  حي  َوَضَربَه  ِحينيِئذ  حيِعدي ُهورياُم ميِلُك جيازيري إِلعيانيِة خلي

ها،  ها ويحياريبُوهي لُهوني فهينهيأيلُهوا عيلييهرهي ِهيشي ِة ي عيجر ريائِيلي ميعيُ  ِم ر خلي تيازي ييُشوُع ويُهل  ِةسر هُذوهيا يف * مُثَّ اجر ويأيخي
ــل  نـَْفــس  ب َهــا لِههكي الريهيههورِم  ، َوَحــر َم ك  ــْيف  سيههبي ُهههلا ميهها فهيعيههلي ِم حي يف  لِههكي الريهيههور  َوَضــَرب وَها ب َ:ــدِّ الس 
هها، *  بِليِخههيشي  ههُروني ويحياريبُوهي بهر لُههوني ِة ي حي ههريائِيلي ميعيههُ  ِمهه ر عيجر يههُع ِةسر ههُذوهيا * مُثَّ حيههِعدي ييُشههوُع ويمجِي ويأيخي

حيسيهبي ُههلا ميها  اَوَضَرب وَها ب َ:دِّ الس ْيف  َمَع َمل ك َها وَك لِّ م د ن َها وَك لِّ نـَْفس  ب َهـا. لَـْم يـ ْبـ   َشـار دل 
ُلوني،  ها، *  َفَ:ر َمَها وَك ل  نـَْفس  ب َهافهيعيلي ِبعيجر هريائِيلي ميعيهُ  ِة ي ديبِهريي ويحياريبهيهي * مُثَّ ريجيعي ييُشوُع ويُههل  ِةسر

،  ب َها. َلْم يـ ْب   َشار دلا َوَضَرب وَها ب َ:دِّ الس ْيف  َوَحر م وا ك ل  نـَْفس  ويأيخيذيهيا ميعي ميِلِاهيا ويُهلا ُمُدِ يا، 
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هه هها، ويهيمي ِبريي ويميِلِاهي ههذِلكي فهيعيههلي بِههدي ههُروني هي هها فهيعيههلي ِحيبهر ههاهيمي نيههةي ويميِلِاهي ــل  *  ا فهيعيههلي بِِلبهر ــوع  ك  َفَضــَرأَل َيش 
َحـر َم ك ـل  َنَسـَمة    َأْرض  اْلَجَبل  َواْلَجً وأل  َوالس ْهل  َوالسمف وح  وَك ل  م ل وك َهـا. لَـْم يـ ْبـ   َشـار دلا، بَـلْ 

يعي أيررِض ُجوِشه ي ِة ي ييُشوُع ِم ر  َفَضَربـَه مْ * َكَما َأَمَر الر ألم ا له  ا ْسَرائ يَل  قيادي ي بهيررنِيعي ِة ي ايأَّةي ويمجِي
ُعهههوني  ة ، ألينَّ * ِجبهر يهههعي أُولئِهههكي الرُملُهههوِ  ويأيررِضهههِهأر ُدفهرعيهههة  وياِحهههدي هههذي ييُشهههوُع مجِي ر أل  ا لـــَه ا ْســـَرائ يَل الـــ ويأيخي
 (.24-41: 19" )يشَعْن ا ْسَرائ يلَ َحاَرأَل 

بههل ا هههوا مشههاال  ليعيههدوا نفههس مشههاهد اإلبههادات  ،ول ياتههف يشههوع ومهه  معهه  هبههذه ا ههازر
 واملذابح هنا .

يهذهر السهفر أن يهابني ملهك  مجازر ملوك الشمال بقيادة يـابين ملـ  حامـور ومـن معـه:
أرسل لال ملو  الشمال ليجتمعوا لقتال بك  ،حاحور عندما مسع مبا يفعل  يشوع وبنو ةسرائيل

ويبههالغ الااتههب يف عههدد ا تمعههني مهه  جههيش يههابني ومهه  ناحههره بههأ أ أهثههر مهه  عههدد  ،ةسههرائيل
أمههوهأ وقتلههوهأ فه ،بههااتهأ يف ماههان  معهههأمث يههذهر السههفر أن يشههوع  ،الرمههل علههى الشهها مل
فقتلهوا   ،ة  بقعة مصهفاة شهرقا   حّت وحلوا وة  مسرفوت ماب، و ردوهأ ،و ردوهأ ة  حيدون

مث ا ههه  يشهههوع ة   ،وفعهههل يشهههوع أوامهههر الهههرب فعرقهههب اخليهههول وأحهههر  املراههههب ،ههههل الشهههاردي 
ا ه  لاهل  مث ،وفعل هبا همها بأرتها واريهها ،حاحور واستو  عليها وقتل ملاها أل ا رأس الفتنة

 اول تهر  املهدن الهيت علهى أمهاه  مرتفعهة لتاهون حصهون   ،تلك املدن وفعل هبا هما فعهل حاحهور
ألن  لههك  ،وقتلههوا هههل الرجههال وأخههذوا البهههائأ انيمههة ،لهه ، ةال حاحههور أل هها رأس الفتنههة اوقالع هه

األراضههي واسههتو  يشههوع علهى هههل تلههك  ،أمهر الههرب ملوسههى وأمههر موسهى ليشههوع ففعههل مهها أُمهر بهه 
 ،وهل أرض جوش  والسههل والعربهة ،وهل اجلنوب ،هل املنا ا اجلبلية الشمالية  ،سهولا وجبالا

يهلاههون احلههرث  ،ة  بعههل جههاد يف بقعههة لبنههان  ههت جبههل حرمههون ،مهه  اجلبههل األقههرع ة  سههعري
جهههاء خههه   لهههك يف سهههفر يشهههوع يقهههول:  ،والنسهههل ويفسهههدون وال يبقهههون بشهههرا  ةال قتلهههوه وأبهههادوه

هُرومي في " هاِل احلريهررِب ميعيهُ  عيليهيرِهأر ِعنرهدي ِمييهاِه مييهر يُع رِجي فَـَدفـََعه م  *  بهيغرتيهة  ويسيهقيطُوا عيليهيرِهأر  جياءي ييُشوُع ويمجِي
هريائِيلي،  الـر ألم  هريُفوتي ميهاِبي، ويِة ي  َفَضـَرب وه مْ بِييهِد ِةسر هِة، ويِة ي ِمسر بُهقرعيههِة وي يهريُدوُهأر ِة ي ِحهيُدوني الرعيِظيمي

. *  َفَضَرب وه ْم َحت ى َلْم يـَْبَ  َله ْم َشار دد ِمصرفياةي شيررق ا.  َعْرقَـَب فهيفيعيلي ييُشوُع هِبِأر هيميا قيالي ليُ  الرَّب 
َله ْم، َوَأْحـــَرَق َمرَْكَبـــات ه ْم ب الً ـــار   اُحهههوري *  َخـــيـْ هههذي حي هههعي ييُشهههوُع يف  لِهههكي الرويقرهههِت ويأيخي  َوَضـــَرألَ مُثَّ ريجي

انيهتر قهيهبرال  ريأر َمل َكَها ب الس ْيف   الِهكِ ، ألينَّ حياُحهوري هي يهِع تِلرهكي الرميمي َوَضـَرب وا ك ـل  نـَْفـس  ب َهـا *  سي مجِي
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ــوَر ب الً ــار   ْبــَ  َنَســَمةد، َوَأْحــَرَق َحام  ــْم تـَ . َحر م ــوه ْم، َوَل ــْيف  ههذي ييُشههوُع ُهههلَّ ُمههُدِن * ب َ:ــدِّ الس  فيأيخي
ا أُولِئكي الر  يعي ُمُلوِههي . َحر َمه ْم ُمُلوِ  ويمجِي اييهرري *  ا أيميري ُموسيى عيبرُد الرَّبا هيمي َوَضَربـَه ْم ب َ:دِّ الس ْيف 

ا حياُحهوري  ريائِيُل، ميا عيدي هديهيا  أينَّ الرُمُدني الرقياِئميةي عيليى ِتاليِليا لير ُتررِقهرهيا ِةسر َهـاويحر ويُههل  *  ييُشهوعُ  َأْحَرقـَ
هاُل اي  هريائِيلي ألينهرُفِسهِهأر. ويأيمَّها الراجي ا بهينُهو ِةسر بهيهي اِئأي نهيهي ِة تِلركي الرُمُدِن ويالربهيهي َفَضـَرب وه ْم َجم يعلـا ب َ:ـدِّ ِنيمي

ق ــوا َنَســَمةل  ههى * الس ــْيف  َحت ــى أَبَــاد وه ْم. لَــْم يـ بـْ ا أيميههري ُموسي ههذي ُه هاي ههى عيبرههدي هها أيميههري الههرَّب  ُموسي هيمي
ا فهيعيهلي ييُشهوُع. لير ييُشوعي  ِمهلر ، ويهايذي هيرئ ا يُههر هذي ييُشهوُع ُههلَّ *  ميها أيميهري بِهِ  الهرَّب  ُموسيهىِمه ر ُههلا  شي فيأيخي

هريائِيلي ويسيههر  لي ويالرعيريبيةي ويجيبيلي ِةسر * ليُ ، تِلركي األيررِض: اجلريبيلي، ويُهلَّ اجلريُنوِب، ويُهلَّ أيررِض ُجوِش ي ويالسَّهر
هذي  بيِل حيررُموني. ويأيخي نياني  يرتي جي يهعي ِم ي اجلريبيِل األيقهرريِع الصَّاِعِد ِة ي سيِعريي ِة ي بهيعرِل جيادي يف بُهقرعيِة لُبهر  مجِي

تَـَله ْم.ُمُلوِههيا  ثِهريية   فهيعيِملي ييُشهوُع حيررب ها ميهعي أُولئِهكي *  َوَضَربـَه ْم َوقـَ  ر ميِدينيهة  لير تيُاه*  الرُملُهوِ  أييَّام ها هي
وايانيي ُساَّاني ِجبهرُعوني، بيلر  ريائِيلي ِةالَّ احلِر هاني ِمه ر ِقبيهِل *  أيخيُذوا اجلريِميعي بِاحلريرربِ حياحلييتر بيِك ِةسر ألينَّهُ  هي

ههريائِيلي لِلرُمهياريبيههِة  ههّتَّ ُياليقُههوا ِةسر ههدادي قُهلُههوبهيُهأر حي ــواالههرَّبا أينر ُيشي ــْل وُن عيليههيرِهأر ريأرفيههة ، ، فيههالي تيُاههفـَي َ:ر م  َب
 (.49-7: 11" )يشهيميا أيميري الرَّب  ُموسيى  يـ َباد ونَ 

هاههذا يههأف لفههمح السههفر حههراحة أن اإلبههادة والقتههل هههي املههنهل الههذي سههار عليهه  يشههوع بههأمر 
 موسى الذي ينفذ أوامر الرب.

احلههروب  ويلههة  بههل يههذهر السههفر أنهه  بعههد هههذه ،وليسههت هههذه ا ههازر الرهيبههة  ايههة املطههاف
 و هب ة  العناقيني ليبيدهأ. ،أن يشوع واحل مسلسل ا ازر ،األيام

فأبهادهأ مه   ،أويل البهأس الشهديد العنهاقيني واجه  يهذهر السهفر أن يشهوعمجورة العًاقيون: 
 ،: أي جبههل يهههو ا وهههي األراضههي اجلبليههة يف النصههيب الههذي أخههذه يهههو ا جنههوب فلسههطنياجلبههل

ُنسهبت ةلهيهأ ألن  ،ةسرائيل: وههي األراضهي اجلبليهة الهيت أحهبهت  هت حامههأوم  هل جبل 
بهههك فأبهههادوا ههههل العنهههاقيون مههه  أرض  ،ومههه  عنهههاب ،ومههه  دبهههري ،مههه  حههه ونو  ،الهههرب دفعهههها لهههأ

بعهد أن أبهادهأ  ،جهت، وههذلك بقهوا يف أشهدودو  ،اهأة مه  أمهههاو  ،ةسرائيل وبقوا يف مدن يسرية
 السابقة. لتلها با ازر ،وأباد مد أ

هههاءي ييُشهههوُع يف  لِهههكي الرويقرهههِت يقهههول السهههفر عههه  ةبهههادة بهههك عنههها : " ـــَرَض اْلَعًَـــاق يِّينَ ويجي ِمههه ي  َوقـَ
هههريائِيلي.  بيههِل ِةسر بيهههِل يهيُهههو يا، ويِمهه ر ُههههلا جي يههِع جي ، ويِمههه ر مجِي هههُروني ويِمهه ر ديبِهههريي ويِمهه ر عينيههابي بهر اجلريبيههِل، ِمهه ر حي

لَـْم يـََتبَـ   َعًَـاق يمونَ *  ُمُدِ ِأر ميُهأر ييُشوُع ميعي حيرَّ  هريائِيلي، لِاه ر بهيُقهوا يف ايهأَّةي ويجيهتَّ  فـَ يف أيررِض بيهِك ِةسر
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ُدودي    (.44-41: 11" )يشويأيشر
الهذي  ههأمهأ  ، كـر قائمـة بـالملوك والشـعوأل والقبائـل ،وبعد أن سرد السفر هذه ا ازر

ويهههُؤاليِء ُهههأر " :جههاء يف السههفر ،وأحههبهت مرياثهها  لبههك ةسههرائيل ،وأبههادهأ ومههد أ وقههتلهأ يشههوع
ههريائِيلي يف عيهه رِ األُررُدنا ايررب هها، ِمهه ر  َضــَربـَه مْ ُملُههوُ  األيررِض الَّههِذي ي  بـ ْقَعــة  يف  بـَْعــل  َجــادَ ييُشههوُع ويبهينُههو ِةسر

ًَــانَ  ــَرع  ِة ي  ل بـْ ــل  اأَلقـْ ههريائِيلي ِمريياث هها حيسيههبي . وي َســع يرَ الصَّههاِعِد ِة ي  اْلَجَب ههبياِش ِةسر هها ييُشههوُع أليسر أيعرطياهي
ـــْهل  وي  اْلَجَبـــل  يف * فِهههريِقِهأر،  ـــف وح  وي  اْلَعَربَـــة  وي  الس  ثِـّيمـــونَ : اْلَجً ـــوأل  وي  اْلبَـرِّي ـــة  وي  السم  اأَلم ور يمـــونَ وي  اْل: 

َعان يمونَ وي  وِّيمونَ وي  اْلَفر زِّيمونَ وي  اْلَكًـْ ـيمونَ وي  اْل:  ِعيانِهِب  الَّهيِت  َمل ـ   َعـايَ وياِحهد .  َمل ـ   َأر يَ:ـا*  اْلَيب وس 
ــر ونَ اِحههد . وي  َمل ــ   أ ور َشــل يمَ *  بهييرههِت ِةيههلي وياِحههد   َمل ــ   وياِحههد .  َمل ــ   يـَْرم ــوتَ *  وياِحههد   َمل ــ   َحبـْ

ــي َ  ــاَزرَ وياِحههد .  َمل ــ   َعْجل ــونَ *  وياِحههد   َلخ  ــاَدرَ وياِحههد .  َمل ــ   َدب يــرَ *  وياِحههد   َمل ــ   َج  َمل ــ   َج
ًَةَ *  وياِحهد   َمل    ع َرادَ وياِحد .  َمل    ح ْرَمةَ *  وياِحد   َمل ـ   *  وياِحهد   َمل ـ   َعـد ال مَ وياِحهد .  َمل    ل بـْ
 َمل ــ   َأف يــ َ *  وياِحههد   َمل ــ   َحــافـَرَ وياِحههد .  َمل ــ   تـَفمــوحَ *  وياِحههد   َمل ــ   بـَْيــا  ا يــلَ د . وياِحهه َمقِّيــَدةَ 
ـــار ونَ د . وياِحههه ـــْمر وَن *  وياِحهههد   َمل ـــ   َحام ـــورَ اِحهههد . وي  َمل ـــ   َمـــاد ونَ *  وياِحهههد   َمل ـــ   َلش  َمل ـــ   ش 

ـدمواِحهد . وي  َمل ـ   تـَْعًَـ َ *  وياِحهد   َمل    َأْكَشافَ اِحد . وي  َمَرأ ونَ   َمل ـ   قَـاَدشَ *  وياِحهد   َمل ـ   َمج 
ـــوي يَم يف ُمررتهيفيعيههاِت ُدوير  وياِحههد .  َمل ـــ   د َور  *  ررميههلي وياِحههد  يف هي  يـَْقًَـَعــامَ َمل ــ   وياِحههد .  يف َمل ــ   ج 

ِلرجياِل وياِحد   يُع الرُمُلوِ  وياِحد  ويثياليثُوني  َمل    ت ْرَمةَ *  اجلر   (.42-7: 14" )يشوياِحد . مجِي
هبهههذه ا هههازر واألراضهههي الهههيت ول ياتهههف يشهههوع الومـــية باســـتكمال المجـــازر واالحـــتالل: 

بههل السههفر  ،ول يههدعهأ يومهها  ل ميههان بههاهلل وال عبادتهه  وتههر  عبههادة مهه  سههواه ،أخههذها وأبههاد أهلههها
حّت بعد أن شاا يشوع  ،يوحي أن الرسالة اليت جاء هبا يشوع هي فقج القتل واإلبادة والتدمري

هها مههرياث  و  ،هلهههايوحههي بأخههذ املأيههد مهه  األراضههي وةبههادة أ ،وتقههدمت بهه  األيههام ألسههباش  يقههول ة َّ
ويشيهااي ييُشهوُع. تهيقيهدَّمي يقهول: " ،ةسرائيل وهل  لك بأمر الهرب همها جهاءت املهأاعأ يف سهفر يشهوع

 : . تهيقيههدَّمرتي يف األييَّههاِم. ويقيههدر بيِقييههتر أيررض  »يف األييَّههاِم. فهيقيههالي ليههُ  الههرَّب  ا   أينرههتي قيههدر ِشههخرتي ثِههريية  ِجههدو هي
ههِتالي ِ  ههِطيِنيانيي، ويُهههل  اجلريُشههورِيانيي *  ِلالمر ههيُهوِر * هههِذِه ِهههيي األيررُض الربياِقييههُة: ُهههل  ديائِههريِة الرِفِلسر ِمهه ي الشا

نهرعيههانِيانيي أيقرطيههاِب الرِفلِ  ههُب لِلراي ههُروني مِشيههاال  ُ رسي ههري ِة ي ُرُههِأ عيقر ههِة: الَّههِذي ُهههوي أيميههامي ِمصر سي ههِطيِنيانيي اخلريمر سر
ههُروينا، ويالرعيههوِيا  ههقيُلوينا وياجلريههيتاا ويالرعيقر ههُدوِديا وياأليشر ،  ِمهه ي التهَّههيرميِ  ُهههل  *  نيي الرغيههأايا وياأليشر نهرعيههانِيانيي أيررِض الراي

نيههانِ ويأيررُض اجلرِ *  اي ِة ي ُرُههِأ األيُمههورِيانيي غيههاريُة الَّههيِت لِلصاههيُدونِيانيي ِة ي أيِفيههويمُ  ُشههُروِ   أيرههوي  برِلياههنيي، ويُهههل  لُبهر
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ِس، ِم ر بهيعرلِ  بيِل حيررُموني ِة ي  الشَّمر خيِل أييهاةي جيادي  يرتي جي يهُع ُسهاَّاِن اجلريبيهِل *   ميهدر نيهاني ِة ي مجِي ِمه ر لُبهر
ههريُفوتِ  يههُع الصاههيُدونِيانيي.  ِمسر ــا َأْطــر د ه ْم ميههاِبي، مجِي ــَرائ يلَ أََن ــام  َبً ــي ا ْس ــْن َأَم ا بِالرُقررعيههِة م  هي . ِة َّيهها اقرِسههمر

ريائِيلي ُملرا ا هيميا أيميررُتكي   (.1-1: 19" )يشإِلسر
هان منها الوحية واإلخبهار بفنهاء بهاقي الشهعوب يف أرض    ،وُكتأ سفر يشوع بوحايا ليشوع

ُت ليُاهههأر اُ يقهههول: " ،وتقسهههيأ أرضههههأ بهههني األسهههباش حهههّت قبهههل فتههههها ،هنعهههان هههمر نرظُهههُروا. قيهههدر قيسي
ههههُعوِب الَّههههيِت  يههههِع الش  ، ِمهههه ي األُررُدنا ويمجِي ههههبياِ ُاأر ههههبي أيسر هههها حيسي ههههُعوبي الربيههههاِقنيي ُملرا  بِالرُقررعيههههِة هههههُؤاليِء الش 

ِر الرعيِظيِأ أير قـََرْضتـ َها ًْف يه مْ ويالرَّب  ِةلُُاأر ُهوي *  وي ُاُروِب الشَّمرسِ ، ويالربيهر  َوَيْطر د ه مْ  ر أيمياِمُاأر مِ  يـَ
ِلُاوني أيررضيُهأر هيميا هيلَّميُاُأ الرَّب  ِةلُُاأر  ، فهيتيمر اِمُاأر   (.2-2: 49" )يشِم ر ُقدَّ

ومههها سهههبا ة ههها ههههو  ههها ج مههه  الضهههرب األول مههه  الطريقهههة األو  لتعامهههل اليههههود وعالقهههتهأ 
 مبخالفيهأ يف عهد يشوع.

 الرجم: 
 ،ولهههو ههههان مهههنهأ ،اليههههود ال يتوانهههون يف تصهههفية وقتهههل مههه  كهههالفهأسهههبقت اإلشهههارة ة  أن 

 ،ويصورون ل  م  العقوبات ما تصيب اآلخري  باللع خوفا  م  املصري احملتهوم لاهل مه  خهالفهأ
هههو  ،وقههد جههاء يف السههفر قصههة لرجههل مهه  سههبج يهههو ا خههالف أوامههر يشههوع بشههأن انههائأ أرتهها

فاانههت عقوبتهه  يف اايههة القسههوة والظلههأ  ،هههو اعخههان بهه  هرمههي بهه  زبههدي بهه  زاريل مهه  سههبج ي
ويبههني  ،حيههث أخههذوا عريرتهه  مهه  ال  نههب لهه  مهه  أهلهه  وأبنائهه  وبناتهه  وحههّت هبائمهه  وهههل أمالههه 

السهههفر أن هأميهههة ةسهههرائيل بدايهههة  يف عهههاي هانهههت بسهههبب اضهههب الهههرب ألن فهههيهأ مههه  أخهههذ مههه  
أميهة واالناسهار املبهدئي أمهام أهههل وبعهد أن بهني  الههرب ليشهوع سهبب ال ،وههي انهائأ أرتها ،احلهرام
أن يغسههلوا ثيههاهبأ وأجسههادهأ وينقههوا قلههوهبأ  -حسههب أوامههر الههرب– الشههعب أمههر يشههوع ،عههاي

هِطُاأر " : قالو  ،وأ ها أ م  اإلمث اِئكي حيهّتَّ تهينرأُِعهوا احلريهريامي ِمه ر ويسي " فيالي تهيهتيمياَُّ  لِلث بُهوِت أيميهامي أيعرهدي
اآلخهر أمهام خيمهة تهابوت عههد  تلهو هلههأ  األسباش ،يقيبوا م  الغدن وأمرهأ أ ،(19: 7)يش 

الههذي يعينهه  الههرب ياههون هههو  السههبجوياههون أن رام، احلههالسههبج الههذي بهه   الههرب الههرب حههّت يعههني  
والعشههرية الههيت يعينههها الههرب تتقههدم  ،وعليهه  أن يقههدم عشههائره أمههام الههرب ،السههبج الههذي فيهه  احلههرام

والبيهت الهذي يُعي نه  الهرب يُقهدم رجاله  البهالغني أمهام  ،يت تتفهرع منههاببيوها أي باألسر الصغرية اله
 ،ر  وهههل أموالهه فههإ ا عههني  اخلههائ  ُتهه ،فيعههني لههأ الههرب الرجههل الههذي اقههيف اإلمث الفظيههع ،الههرب
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ههه ت عشهههرية ذي ِخهههمث قهههد م قبيلهههة يههههو ا فأُ  ،سهههبج يههههو ا ذي ِخهههفأُ  ،وقهههدم األسهههباش ر يشهههوع بهههذلكفباَّ
به  زاريل مه  سهبج  عخهان به  هرمهي به  زبهدي ذي ِخهفقدم بيته  برجاله  فأُ  ،زبدي ذي خِ فأُ الأارحيني، 

 ،بذنبهه فههاعيف عخههان  ،شههيئ اوال كفههي  مهه  يشههوع مهه  عخههان أن يعههيف بذنبهه  فطلههب ،يهههو ا
 ،فأرسهههل يشهههوع رجهههاال  فأخرجوهههها ،رقها وأخههه ه أنههه  دفنهههها يف خيمتههه واعهههيف باألشهههياء الهههيت سههه

 وهبائمهه  وأموالهه  ة  وبنيهه  وبناتهه  فأخههذ يشههوع عخههان وهههل أهلهه  ،وأظهروههها أمههام يشههوع والشههعب
وعريههرة عخههان يقتههل ويههرجأ وتههر  مهه  ال  ،فههدعا عليهه  يشههوع ورمجههوهأ وأحرقههوهأ ،وادي عخههور

أقهاموا يهذهر السهفر أ هأ و  ،وخل دوا ضربا  ثانيا  لقتل م  كهالفهأ وال ينفهذ أوامهر هبهارهأ ، نب ل 
. تعها  اهلل وتقهدس عمها يقهول الاهافرون جهع الهرب عه  اضهب حخرة عظيمة فو  ماان رمج  فر 

 علوا  هبريا .
َعَخـاَن بْـَن زَارََح َواْلف ض ـَة فيأيخيذي ييُشهوُع فيقول: " ،أف يف السفر  هر عقوبة عخان ب  هرمي

يَره  َوَغًََمه  َوَخيْ  ًَات ه  َوبـََقَره  َوَحم  هريائِيلي َمَته  وَك ل  َما َله  َوالرَِّداَء َول َساَن الى َهب  َوَبً يه  َوبـَ يهُع ِةسر ، ويمجِي
ا »فهيقيهههالي ييُشهههوُع: *  وا هِبِهههأر ِة ي وياِدي عيُخهههوري ميعيهههُ ، ويحيهههِعدُ  هههداُر ي الهههرَّب  يف ههههذي هههدَّررتهينيا؟ ُياي يرهههفي هي هي

ريائِيلي  فـََرَجَمه  «. الريهيورِم! يُع ِةسر َجارَة  َوَأْحَرق وه ْم ب الً ار  وَ مجِي َجـارَة  ب اْل:  ويأيقيهاُموا فهيورقيهُ  * ، رََمـْوه ْم ب اْل: 
هههُأ  لِهههكي  هههعي الهههرَّب  عيههه ر ُأُهههوا ايضيهههِبِ . ويلِهههذِلكي ُدِعهههيي اسر ا الريهيهههورِم. فهيريجي هههة  ِة ي ههههذي هههارية  عيِظيمي ُرمجريهههةي ِحجي

ا الريهيورمِ « وياِديي عيُخوري »الرمياياِن   (.41-42: 7)يش  "ِة ي هذي

 الصلب بعد القتل: 
الصهلب بعهد  ،وم  السبل اليت هان يتعامل هبا اليهود يف عهد يشوع لتصهفية وقتهل خمهالفيهأ

هفعل يشوع بأدوين حهاد  ملهك أورشهليأ وامللهو    ،امللو  منهأ خاحَّةللتشنيع بالقتلى و  ،املوت
 أ هأ فهروا ،فيذهر السهفر أنه  بعهد هأميهة ههؤالء امللهو  يف جبعهون و هردهأ ،األربعة املتهالفني مع 

أمههر بسههد بههاب املغههارة حجههارة وتههر   ،وبعههد أن ُأخهه  يشههوع مباهها أ ،واختبههأوا يف مغههارة مبقيههدة
أمههر  ،وبعهد أن انتههى مه  تلهك ا هأرة ،حهراس عليهها حهّت يفهرس مه  ةبهادة جيهو  امللهو  اخلمسهة

مث قهههتلهأ  ،وأتهههوا هبهههأ فهههأمر قهههادة جيشههه  أن يدوسهههوا ويطهههأوا علهههى رقهههاب امللهههو  ،بهههامللو  اخلمسهههة
رُِجههوا ِةيليَّ »فهيقيههالي ييُشههوُع: يقههول السههفر: " ،لبهأ حههّت اابههت الشههمسوحهه افهرتيُهههوا فيههأي الرميغيههاريِة ويأيخر

هةي الرُملُهوِ  ِمه ي الرميغيه سي هةي ِمه ي *  «اريةِ هُؤاليِء اخلريمر سي ريُجهوا ةِلييرهِ  أُولئِهكي الرُملُهو ي اخلريمر ، ويأيخر هذِلكي فهيفيعيلُهوا هي
، ويميلِهالرميغيهاريِة: ميلِهكي أُ  هُروني، ويميلِههكي يهيررُمهوتي بهر هِليأي، ويميلِهكي حي لُهوني وُرشي ، ويميلِهكي عيجر ِهيشي ههاني *  كي خلي ويهي

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
368 

ريائِيلي، ويقيالي لُِقوَّاِد رِجيالِ  ريُجوا أُولِئكي الرُمُلو ي ِة ي ييُشوعي أينَّ ييُشوعي ديعيا ُهلَّ رِجياِل ِةسر  احلريررِب ليمَّا أيخر
ههاُروا مي  ــْم َعَلــى َأْعًَــاق  تهيقيههدَُّموا »عيههُ : الَّههِذي ي سي َوَوَضــع وا فهيتهيقيههدَُّموا «. هههُؤاليِء الرُملُههو ِ  َوَضــع وا َأْرج َلك 

ُأر ييُشوُع: *  َأْرج َله ْم َعَلى َأْعًَاق ه مْ  ا »فهيقيالي لي الي ريياُفوا ويالي تهيررتيِعُبوا. تيشيدَُّدوا ويتيشيجَُّعوا. ألينَُّ  هايذي
عيههُل  اِئاُ يهيفر ــْم ويضيههريبهيُهأر ييُشههوُع بهيعرههدي  لِههكي *  «ُأ الَّههِذي ي ُ يههارِبُونهيُهأر الههرَّب  ِعيِميههِع أيعرههدي ــتَـَله ْم َوَعل َقه  َوقـَ

هاءِ ، ويبهيُقوا ُمعيلَِّقنيي عي َعَلى َخْمس  َخَشب   ِس أينَّ *  ليى اخلريشيِب حيّتَّ الرميسي هاني ِعنرهدي ُاهُروِب الشَّهمر ويهي
بِهريية   ييُشوعي أيميري  هارية  هي ها، ويويضيهُعوا ِحجي تيبيهُأوا ِفيهي فيهأينهرأيُلوُهأر عيهِ  اخلريشيهِب وي يريُحهوُهأر يف الرميغيهاريِة الَّهيِت اخر

ا الريهيورِم عييرِن ِ   (.47-44: 19" )يشعيليى فيِأ الرميغيارِة حيّتَّ ِة ي هذي
 ،املعرههة والتهدمريحيهث قُهبض عليه  حيها  وبعهد  ،وهان يشوع قد حلب قبل  لك ملهك عهاي

ِة ي ويقرههِت  َعل َقــه  َعلَــى اْلَخَشــَبة  ويميلِههُك عيههاي  قههال يف السههفر: " ،قتلهه  يشههوع وحههلب  حههّت املسههاء
ِس أيميري ييُشوُع فيأينهرأيُلوا  خيِل بيهاِب  ج ث َته  َعن  اْلَخَشَبة  َوَطَرح وَهاالرميسياِء. ويِعنردي ُاُروِب الشَّمر ِعنردي ميهدر

ِديني  ا الريهيورمِ الرمي  (.41: 1)يش "ِة، ويأيقياُموا عيلييهرهيا ُرمجريةي ِحجيارية  عيِظيمية  ِة ي هذي

 احلرق: 
 ،مهه  السههبل الشههنيعة والفظيعههة الههيت انتهجههها يشههوع ومهه  معهه  لتصههفية وقتههل املخههالفني لهههأ

ا  مهدن ول يا  يف التاريت تدمري وةحر  ،احلر  وهي م  الطر  اليت هثر استعمالا يف فتح املدن
والشهواهد علهى  لهك مه  السهفر   -حسهب زعهأ سهفر يشهوع–بااملها هما فعل يشهوع خبصهوم  

يقهول السهفر بعهد  ،وقام يشوع هبذه الطريقة يف أول فهتح له  اهرب األردن يف أرتها  ديهدا   ،هثرية
يًَـــَة ب الً ـــار   ههههر اقتههههام أرتههها وقتهههل ههههل مههه  فيهههها: " ا، ِة َّيههها الرِفضَّهههُة ميهههعي ُههههلا ميههها هِبيههه َوَأْحَرق ـــوا اْلَمد 

 (.42: 1" )يشويالذَّهيُب ويآنِييُة الن هياِس وياحلريِديِد جيعيُلوهيا يف ِخأيانيِة بهييرِت الرَّبا 

مث يعيد يشوع الايرَّة ويأمر رجال الامهني الهذي أعهده لعهاي أن ترقهوا املدينهة وياهون دخهان 
 ،وبعهد أن اسهتو  عليهها أحرقهها بالاامهل وجعلهها خرابها   ،احلريا هو العالمة علهى دخهولأ لعهاي

ِدينيةي أينَُّاأر يقول السفر يف  لك: " ذُِهُأ الرمي يًََة ب الً ار  ويييُاوُن ِعنردي أيخر . هيقيهورِل الهرَّبا ت ْضر م وَن اْلَمد 
عيلُههوني. انرظُههُروا. قيههدر أيورحيههيرُتُاأر  فهيقيههامي يف املعرهههة: " (. ويههذهر السههفر مهها حصههل فعههال  1: 1" )يههشتهيفر

هريُعوا  هُذوهيا، ويأيسر ِدينيهةي ويأيخي لُهوا الرمي ُه، ويديخي انِِ  ويريهيُضوا ِعنرهديميا ميهدَّ ييهدي َوَأْحَرقـ وا الرايِمنُي ِبُسررعية  ِم ر مياي
ـــَة ب الً ـــار   يًَ هههاُل عيهههاي  ِة ي ويرياِئِههههأر وينيظيهههُروا ويِة يا *  اْلَمد  ـــان  فيالرتهيفيهههتي رِجي ِدينيهههِة قيهههدر حيهههِعدي ِة ي  د َخ الرمي

هههعرُب الريههاِرُب ِة ي الربهيرايَّههه . ويالشَّ هههريِب ُهنيهها أيور ُهنيههها ي هههان  لِلرهي ُههأر مياي اِء. فهيليهههأر ييُاههه ر لي ِة انهرقيليهههبي عيليهههى السَّههمي
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ههذي الرميدِ *  الطَّههارِدِ  ِمههنيي قيههدر أيخي ههريائِيلي أينَّ الراي يههُع ِةسر هها ريأيى ييُشههوُع ويمجِي ِدينيههِة قيههدر  د َخــانَ ينيههةي، ويأينَّ ويليمَّ الرمي
، انهرثهينهيورا ويضيريبُوا رِجيالي عياي     (.41-11: 1" )يشحيِعدي
ا الريهيههورمِ  َوَأْحــَرقَ وبعههد املعرهههة يقههول السههفر: " هها تيههالو أيبيههِديوا خيرياب هها ِة ي هههذي " ييُشههوُع عيههايي ويجيعيليهي

 (.41: 1)يش
ويهأعأ  ،اء قتال ملهو  الشهمال بقيهادة يهابني ملهك حاحهورمث يعيد يشوع األمر باإلحرا  أثن

مث تر  حاحور بالنار بعهد ةبهادة  ،فيهر  مرهبات املقاتلني ،هل  لك هان بأمر الرب  السفر أنَّ 
فهيقيههالي الههرَّب  لِييُشههوعي: يقههول السههفر يف خهه   مههع امللههو  عنههد ميههاه مههريوم لقتههال ةسههرائيل: " ،أهلهها
هيهر » هريائِيلي، فهيتُهعيررقِهُب خي ليهى أيميهامي ِةسر يع ها قهيتهر فهيُعُههأر مجِي ا الرويقرهِت أيدر ا يف ِمثرهِل ههذي ُهأر، أليينا ايهد  ليُهأر، الي رييفر

يُع رِجياِل احلريررِب ميعيهُ  عي * «. َوت ْ:ر ق  َمرَْكَبات ه ْم ب الً ار   هُرومي فيجياءي ييُشوُع ويمجِي بهيغرتيهة   ليهيرِهأر ِعنرهدي ِمييهاِه مييهر
ههقيطُوا عيليههيرِهأر  ههِة، ويِة ي *  ويسي ههريائِيلي، فيضيههريبُوُهأر وي يههريُدوُهأر ِة ي ِحههيُدوني الرعيِظيمي فهيعيُهُأ الههرَّب  بِييههِد ِةسر فيههدي

هه ههررق ا. فيضيههريبُوُهأر حي ههفياةي شي عيههِة ِمصر ههريُفوتي ميههاِبي، ويِة ي بُهقر ههارِد  ّتَّ لير ِمسر ُههأر شي فهيفيعيههلي ييُشههوُع هِبِههأر  *   يهيبرههاي لي
 ، ليُهأر ههيهر . عيررقيههبي خي هها قيههالي ليههُ  الههرَّب  ههعي ييُشههوُع يف  لِههكي الرويقرههِت *  َوَأْحــَرَق َمرَْكَبــات ه ْم ب الً ــار  هيمي مُثَّ ريجي

انيههتر قهيهه اُحههوري هي ههيرِف، ألينَّ حي هها بِالسَّ اُحههوري ويضيههريبي ميِلايهي ههذي حي الِههكِ برال  ريأر ويأيخي يههِع تِلرههكي الرميمي *  سي مجِي
: 11" )يهشَوَأْحَرَق َحام وَر ب الً ـار  ويضيريبُوا ُهلَّ نهيفرس  هِبيا ِحيدا السَّيرِف. حيرَُّموُهأر، ويلير تهيبراي نيسيهمية ، 

1-11.) 
بعهد أن رمجههأ   ،وقام يشوع هذلك بهإحرا  عخهان به  هرمهي وأههل بيته  وهبائمه  وههل أمواله 

هههاريِة "جهههاء يف السهههفر:  ،ا سهههبا احلهههديث عنههه همههه جي هههريائِيلي بِاحلِر يهههُع ِةسر  َوَأْحَرق ـــوه ْم ب الً ـــار  فهيريمجييهههُ  مجِي
جياريةِ   (.42: 7)يش "ويريميورُهأر بِاحلِر

 العبودية:
فهي مصري ساهك البالد البعيدة جدا  م  أرض امليعاد  ،يقوم اليهود باستعباد املخالف نادرا  

حسهههب أمهههر موسهههى يف سهههفر  ،فياهههون مصهههريهأ العبوديهههة لبهههك ةسهههرائيل ،والهههذي  يطلبهههون السهههلأ
أل ههأ يههرون أ ههأ أحسههنوا  ،مههنهأ ام هه. ويعتهه  اليهههود هههذا اإلجههراء تار  (17-19: 49)تثالتثنيههة

حيهث  ،  قصة أهل جبعون شهاهد علهى  لهكوما حاى سفر يشوع م ،مل  استعبدوه ول يقتلوه
أ ل يرضوا باستعباد أهل جبعون ةال حيلة وتوسل م  أههل جبعهون أن ياونهوا عبيهدا  عنهد بهك ة َّ 
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مسعهوا مبها  عنهدماساان جبعهون، في:كي السفر أن  ،وفريل احلويون بقبول ةسرائيل لأ ،ةسرائيل
فوافهوا  ،املالبهس الباليهة ونا هروا أهريهأ ولبسهواقاموا حيلة حيهث تناهروا  ،فعل يشوع بأرتا وعاي
يعاد أرض هنعان و لبهوا منه  أ جاءوا م  أرض بعيدة خارج أرض املقالوا ة َّ يشوع يف اجللجال و 

لهههيت ههههي فقهههال لهههأ بعهههض شهههيوا بهههك ةسهههرائيل لعلاهههأ سهههاهنون يف وسهههج أرض هنعهههان ا ،عههههدا  
  عبيهههد  قهههالوا ليشهههوع أهههو  ،هنعهههانفهههأناروا سهههاناهأ يف أرض   ،أرضهههنا، فايهههف نعطهههياأ عههههدا  

فقهههالوا مههه  أرض بعيهههدة جهههدا  جئنههها مههه  أجهههل  و هههت خهههدمتك فسهههألأ مههه  ههههأ؟ وأيههه  أرضههههأ؟
فاتفقنههها أن  ،ا مههها فعلههه  بعهههد مصهههر بسهههيهون وعهههوجومسعنههه ،ان بهههاهلل ملههها مسعنههها مههه  املعجهههأاتاإلميههه
وا أ ههأ أخهذوا الههأاد ذهر فه ،ههانوا قههد أخهذوا خبهأا  ويبسههوهو  ،أتياأ خهداما   ههائعني ونطلهب العهههدنه

و هروا  ،أرض بعيدة م  اخلبأ واريه ساخنا  م  بيوهأ ويبس م   ول الطريا ليومهوهأ أ أ م 
فأخههذوا مههه  زادهههأ ليتأههههدوا مهه  قهههولأ  ،هبأ ونعهههالأ مهه   هههول الطريههاتشههقا زقهها  اخلمهههر وثيهها
لك ر سهههاء فعاههههدهأ يشهههوع وههههذ ،اهنهههة ليتأههههدوا مههه  قهههولأ مههه  الهههربفصهههدقوهأ ول يسهههألوا ال

ة  مهد أ يف اليهوم ةسهرائيل وجهاءوا  وفار هل ةلهيهأ بنه ،وبعد ثالثة أيهام علمهوا حقيقهتهأ ،القبائل
ولاه   ،هأولانهأ ل يضربوهأ للعهد الهذي أعطهو  ،، ويعاربوالافرية، وبئريوت ،الثالث جبعون

 هأ ة :لشهعبلالر سهاء  قهالف ،ن الرب أمهرهأ بقتهل ههل الانعهانيني، ألالشعب تذمر م  الر ساء
ولاهه  جنعلهههأ  ،فالبههد أن نسههتهييهأ ،العهههد وانقضههأن ي نحلفههوا لههأ بإلهه  ةسههرائيل وال يسههتطيعو 

لعههنهأ ف ،ودعههاهأ يشههوع ووخبهههأ علههى هههذهبأ ،ب تتطبههون لههأ ويسههقون لههأ املههاءللشههع اخههدم  
و لبهوا منه   ،فسههأواعتهذروا عه  خهداعهأ بسهبب خهوفهأ علهى أن ،وضرب علهيهأ العبوديهة أبهدا  

ومسههتقي  ااب ههط  وجعلهههأ حُ  ،وأنقههذهأ مهه  القتههل اوعبيههد   اعلهههأ خههدم  فج ،ن يفعههل هبههأ مهها يشههاءأ
 ملذبح الرب. ااملاء وخدم  

فيهههديعياُهأر ييُشهههوُع  يقهههول السهههفر عههه  مصهههري احلهههويني مههه  أههههل جبعهههون بعهههد ههههذه اخلديعهههة: "
هديعرُتُمونيا قيهائِِلنيي: أيرهُ  بي »ويهيلَّميُهأر قياِئال :  هِطنيا؟ ِلميا يا خي هاِهُنوني يف ويسي ِعيهُدوني عيهنرُاأر ِجهدوا، ويأينهرهُتأر سي

ًْك م  اْلَعب يد  فياآلني ميلرُعونُوني أينهرُتأر. *  َقط ع  م  هاِء لِبهييرهِت ِةلِهي َفاَل يـًَـْ هتهيُقو الرمي " «ويحُمرتيِطُبو احلريطيهِب ويُمسر
 (.49-44: 1)يش

 اجلزية:
ويف الغالههب يسهتعمل بنههو  ،يشههوع أخهذ اجلأيهة مه   هر  تعامههل اليههود مهع خمههالفيهأ يف عههد
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هما فعل  لك بنو منسى مع   ،ةسرائيل هذه الطريقة يف حالة عجأهأ ع  قتل املخالف أو  رده
جههاء  ،فيأخههذون اجلأيههة علههيهأ ،الانعهانيني الههذي  سههانوا معهههأ يف نصههيبهأ وعجههأوا عه   ههردهأ
لير يف نصهههيبهأ مههه  األرض: "ي  يف السهههفر يف خههه  بنهههو منسهههى مهههع الانعهههانيني السهههاهنني وسهههطهأ

نهرعيهانِي وني عيليه ِدرر بهيُنو مينيسَّى أينر مييرِلُاوا هِذِه الرُمهُدني، فهيعيهأيمي الراي هاني *  ى السَّهايِ  يف تِلرهكي األيررضِ يهيقر ويهي
نهرعيههانِيانيي  ههريائِيلي أينهَُّهههأر جيعيلُههوا الراي ههدَّدي بهينُههو ِةسر هها تيشي ْويَــة  ليمَّ : 17)يههش " ييطرههُرُدوُهأر  يههررد ا، ويلير َتْ:ــَا اْلج 

14-19.) 

 احتالل األرض:
 ،تتلهههون األرض ويطهههردون أحههههاب األرض منهههها ،وهههذا ههههو الهههدف مههه  عبهههور  ههر األردن

 ،وقههد جههاء  لههك يف السههفر هثههريا   ،وهههذا مهها فعلهه  يشههوع مههع هههل الشههعوب والقبائههل اههرب األردن
ا األُررُدنَّ أينرهتي  فيهاآلني قُهأُ ليشهوع: " قهول الهرب ،وم  أمثلة  لك ما جاء يف افتتايل السفر اعربُههرر ههذي

ا الشَّههعرِب ِة ي  ــمْ ويُهههل  هههذي ــا َله  ــا م ْعط يَه ههريائِيلي  اأَلْرض  ال ت ــي أََن ــه  *  أيير لِبيههِك ِةسر ــع  َتد وس  ــل  َمْوض  ك 
ُت ُموسيىب ط ون  َأْقَدام ك ْم َلك ْم َأْعطَْيت ه    (. 9-4: 1)يش "، هيميا هيلَّمر

يهذهر السهفر  ،مث ةبهادة العنهاقيني ،خ  ةبادة ملو  الشمال بقيهادة يهابني ملهك حاحهور وبعد
علهههى ههههل ههههذه األرض حسهههب مههها أمهههر بههه  موسهههى وقسهههمها يشهههوع علهههى بهههك  اسهههتو أن يشهههوع 

ــل  اأَلْرض   "قههال:  ةسههرائيل حسههب فههرقهأ وأسههبا هأ وانتهههت احلههروب. ــوع  ك  حيسيههبي   فََأَخــَى َيش 
هههى،  لَّهههأي بِهههِ  الهههرَّب  ُموسي ْســـَرائ يلَ ُههههلا ميههها هي ـــا    ـــوع  م ْلكل هههبياِ ِهأر  َوَأْعطَاَهـــا َيش  هههبي فِهههريِقِهأر ويأيسر "  حيسي

 (.49: 11)يش
أفههههراب ومنسههههى بأخههههذ األرض و هههههرد  أمههههر يشههههوع بههههك يوسهههههف الشههههواهد علههههى  لهههههك ومــــن
أينرهتي شيهعرب  عيِظهيأ  ويليهكي »، أيفهررياِبي ويمينيسَّى، قيهاِئال : فيايلَّأي ييُشوُع بهييرِت يُوُسفي يقول: " ،الانعانيني

ة  قُهوَّة  عيِظيمية ، الي  ، *  تيُاوُن ليكي قُهررعية  وياِحدي تَـْقطَع ـه  َوَتك ـون  لَـَ  بيلر ييُاوُن ليكي اجلريبيهُل ألينَّهُ  ويعرهر  فـَ
َعان يِّينَ . َمَخار ج ه   ُأر مي  فـََتْطر د  اْلَكًـْ بياِت حيِديد  ألينهَُّهأر أيِشدَّاءُ ألينَّ لي  .(11-17: 17)يش "«ررهي

السههفر احههتالل املههدن و ههرد أهلههها أرتهها وعههاي وهههل مههدن اجلنههوب والشههمال واجلبههال  ويــىكر
بعهههل جهههاد يف بقعهههة لبنهههان ة  اجلبهههل األقهههرع  والسههههول والسهههفويل. ههههل األرض اهههرب األردن مههه 

(. ويف  ايهة السههفر تههأف وحههية 7: 14همهها جهاء  ديههد  لههك يف السههفر)يش  ،الصهاعد ة  سههعري
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يقههول:  ،يشههوع بتههذهري بههك ةسههرائيل بنعمههة الههرب ومنههها  ههرده للشههعوب وتوريههث ةسههرائيل لههألرض
هههياُب أيرِتيهها: األيُمورِي ههوني وي " ههاريبيُاأر أيحر عيههانِي وني مُثَّ عيبهيههررمُتُ األُررُدنَّ ويأيتهييرههُتأر ِة ي أيرِتيهها. فيهي نهر الرِفرِزاي ههوني ويالراي

واي ههههوني ويالرييُبوِسههههي   اِشههههي وني وياحلِر ِررجي ِثهاي ههههوني وياجلر ههههلرُت قُههههدَّاميُاُأ الأَّنيههههاِبريي *  فَــــَدفـَْعتـ ه ْم ب َيــــد ك مْ وني، وياحلر ويأيررسي
ــْن َأَمــام ك مْ  ههِي األيُمههورِيانيي، َوَطــَرْدتـ ه ْم م  ههيرفِ ، أيير ميِلاي ــا*  كي ويالي ِبقيورِسههكي الي ِبسي ــت ك ْم َأْرضل لير  َوَأْعطَْي

ا تيههأرُهُلوني  ههُاُنوني هِبيهها، ويِمهه ر ُهههُروم  ويزييهرتُههون  لير تهيغررُِسههوهي هها ويتيسر ُنوهي هها، ويُمههُدن ا لير تهيبهر هي : 42) "تهيتهرعيبُههوا عيلييهر
 (. واألمثلة على  لك هثرية جدا  يف السفر. 11-19

 ،األمور اجلوهرية اليت  دد عالقة اليهود مبخالفيهأ يف عهد يشوعتعت  النقاش السابقة هي 
م   بيعهتهأ  وهل  لك ،وال كلو تعامل اليهود مع خمالفيهأ م  أر ل الصفات وأحج األخال 

فههههاحتقروا األ يههههني وأجههههازوا  ،أبنههههاء اهلل وشههههعب  املختههههار عقيههههدهأ بههههأ أ ومهههه  منطلهههها ،وجبلههههتهأ
 ،وتعهههاملوا معههههأ باخليانهههة ،واسهههتباحوا دمهههاءهأ وأمهههوالأ ،يههههوداحهههتالل أراضهههي اهههري الألنفسههههأ 
همههها سهههبا اإلشهههارة ةليههه  يف مبههههث األثهههر السهههليب لسهههفر يشهههوع علهههى أخهههال    والظلهههأ ،والاهههذب
 .اليهود
مهه  خههالل سههفر يشههوع يتضههح أن اليهههود أثبتههوا سياسههة التعامههل مههع املخههالف لههأ لههيس يف و 

ومهها اجلههرائأ الههيت اقيفههها  ،مهه  كههالفهأمههع بههل هههي السياسههة األبديههة لههأ  ،عهههد يشههوع وحسههب
م. ةال 1121اليهههود يف حهها ةخواننهها يف فلسههطني منههذ اإلعههالن عهه  قيههام دولههتهأ املعاحههرة عههام 

وي رون ألنفسهأ تلك اجلرائأ م  خهالل مها أثبتهوه  ،استنساا لتاركهأ الطويل يف القتل واإلبادة
ال يوحف هبا م  يف قلب  مثقال  رة  ،ووحشية ومهجية ،وةبادات مريعة ،ةجرائأ بشع ليشوع م 

 ،واألنبيههاء هههأ رسههل رأههة وسههالم ،فايههف يوحههف هبهها نههيب مرسههل مهه  اهلل ،مهه  ةميههان أو ةنسههانية
ل يقهأ  ،ولاه  اليههود أثبتهوا ليشهوع جهرائأ وجمهازر يف سهفره ،يرسلهأ اهلل رأة للنهاس وهدايهة لهأ

ول  ،تها سههفر يشهههوع  لقهههب "سهههفر ا هههازر"سهههيل ،وب علههى مهههدى التهههاريتهبهها أهههه  جمرمهههي احلهههر 
أههه   هها أثبتههوه يف سههفر يشههوع واعتقههدوه  عنجهيَّههةعههرف التههاريت فتاهها  وجرمهها  ووحشههية وقسههوة و ي

 ،وهل  لك ت يرا  جلرمهأ بأ أ علهى  هل األنبيهاء ،ونسبوه لنيب اهلل يشوع علي  السالم ،وآمنوا ب 
 .ىفعليهأ لعائ  اهلل تي 

 ههههه  ال  هأمث كتمههههون السههههفر بوحهههههية مهههه  وحهههههايا يشههههوع توضههههح مهههههنهل التعامههههل مهههههع اههههري 
 امتهههداد   ومههها  لهههك ةالالتعـــاي  مـــع الشـــعوأل األخـــرى:  وههههي التههههذير مههه  ،يسهههتطيعون قتالههه 
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يش لعقيدة اليهود بأ أ شعب اهلل املختار، واحتقار هل الشعوب اريهأ، تذر التلمود م  التعها
الشهههعوب هاحليوانهههات، وال جييهههأ التلمهههود أن يشهههفا ف ،والتعامهههل مهههع اهههري اليههههودي ةال باإلسهههاءة

 .(1)هما سبا احلديث عن   اليهود على أعدائهأ، ويلأم التلمود بك ةسرائيل أن يغشوا م  سواهأ
وهاذا  ل سفر يشوع م  التهذير مه  التعهايش مهع بهاقي الشهعوب واالخهتالش هبهأ، جهاء 

ُتأر بِبيِقيَِّة هُؤاليِء الش ُعوِب، أُولِئكي الربياِقنيي ميعيُاهأر، ويحيهاهيررمُتُوُهأر : "يف السفر ويلِا ر ِة يا ريجيعرُتأر ويليِصقر
لرهُتأر ةِليههيرِهأر ويُهههأر ةِليههيرُاأر،  ِمهه ر فيههاعرليُموا ييِقين هها أينَّ الهرَّبَّ ِةليُاههأر الي يهيُعههوُد ييطرههُرُد أُولئِههكي الش ههُعوبي * ويديخي

هويانِِبُاأر، ويشيهوره ا يف أيعريُهِنُاأر، حيهّتَّ تيِبيهُدوا  ، فهيييُاونُهوا ليُاهأر فيخوها ويشيهريه ا ويسيهور  ا عيليهى جي عيه ر أيمياِمُاأر
 (.19-14: 49)يش "تِلركي األيررِض الصَّاحلِيِة الَّيِت أيعرطياُهأر ِةيَّاهيا الرَّب  ِةلُُاأر 

وهكــىا كانــا  ،عالقــة يمكــن أن تكــون بــين مختلفــينهكــىا يســطر ســفر يشــوع أســوء 
وأمـب:ا المثـال األمثـل الـىي نهجـه اليهـود  ،عالقة اليهود مع مخالفيهم في عهد يشـوع

امـــل مـــع المخـــالف حتـــى عصـــرنا ال:ـــالي، وي هـــر  لـــ  جلي ـــا فـــي مـــىاب:هم فـــي فـــي التع
 ...، وكفر قاسم ، وفي مىب:ة مبرا وشاتيال ، وفي حصارهم لمو ة  ياسين دير

 
 
 
 

                                 
  لسفر يشوع على أخال  اليهود.سبا تفصيل  يف مبهث األثر السليب  (1)
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 اخلامسالفصل 
 أرض امليعاد يف ضوء العقيدة اليهودية يف سفر يشوع

 وفيه مبحثان :

 املبحـــــــــــــث اأَلوَّل  :
 

 . الوعد اإلهلي يف سفر يشوع، وحدود أرض امليعاد

ــاني : ــث الثَّــــ  املبحــــ
 

 . وحديثًا املزاعم الدينية يف أرض امليعاد قدميًا مناقشة
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 املبحث األول
 الوعد اإلهلي يف سفر يشوع، وحدود أرض امليعاد

 الوعد اإلهلي قبل سفر يشوع:
املأعههوم الههذي يد عيهه  اليهههود : هههو الوعههد الههذي أعطههاه الههرب  إلبههراهيأ بههامتال   الوعههد اإللههي
 أرض هنعان .

لههذا  ،وةميها أ بالغيهب واآلخهرة ياهاد ياهون معهدوما   ،اليههود قهوم تعلقهت قلهوهبأ بالهدنيا وزخرفههاو 
يقهول  ، داهأ اهلل أن يتمنوا املوت لعلم  جل يف عاله مبها يف قلهوهبأ مه  حهب الهدنيا وهراهيهة املهوت

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )عههههههههأ مهههههههه  قائههههههههل سههههههههبهان : 

خهههههه  جههههههل يف عههههههاله مث أ ،[12]البقههههههرة:(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) فقهههال تعههها : ،بهههردهأ وسهههبب هراهيهههة املهههوت

فيقهول جهل  ،ويبني اهلل سبهان  حقيقة ماانة الدنيا يف نفوسهأ ،[12]البقرة:(   ڤ ڤ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) وعهههال:

 .[11]البقرة:(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
أمههام  االدعههاءيصههطدم هههذا  ،ا ه وشههعب  املختههار وأ ههأ أوليهها هوادعهها هأ أ ههأ أبنههاء اهلل وأحبهه

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )يقههول جههل جاللهه :  ،حقيقههة املههوت ومتنيهه 

فأوليهاء اهلل تبهون لقهاء اهلل  ،[1]اجلمعة:(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
ۇ )  ولاههنهأ همهها قههال اهلل عههنهأ: ،ولاهه  حقيقههة اليهههود ليسههت همهها يههدعون ،ويتمنههون  لههك

 .[7]اجلمعة:(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈ
وينههادون  ،ومهه  هههذا املنطلهها  ههد اليهههود ترحههون أشههد احلههرص علههى ترسههيت الوعههود الدنيويههة

لههو منههها أسههفارهأ املقدسههة رومهه  أهههأ هههذه الوعههود الههيت ال  ،ويعيشههون مهه  أجلههها وميوتههون ،هبهها
 يأعمون أن الرب قد اليت ،بل هي عندهأ أمسى أهداف احلياة واخللا: أرض امليعاد ،وهل هتبهأ

وليخرجوا  رية ةمساعيل م  هذا الوعد هون  ابنا  إلبراهيأ تهأف  ،وعد هبا ةبراهيأ و ريت  بامتالهها
 ،نصوص توراهأ احملرفة بإعادة الوعد الرباين املأعوم إلسها  و ريت  مث ليعقوب ونسل  مه  بعهده
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هههوقهههد بلغهههت عنهههدهأ أرض امليعهههاد ماانههههة عظيمهههة  نسههههوا مههه  أجلهههها احليهههاة األخرويههههة أ حهههّت ة َّ
 ،وأحبهت هي الاجس األول واألخري وههي اايهة مها ياهرم به  الهرب مه  يطيعه  وال يعصهي أمهره

فتجههد مههثال  يف أسههفار العهههد القههدب بالاامههل ومنههها سههفر يشههوع ل يههأت  هههر اجلنههة والنههار ال يف 
ي يههأم أمهام العهدو وال ياهون وة ها املطيهع يسهتها امهتال  األرض والعاحه ،اجلأاء وال يف العقاب
حههّت عنههدما شههاا يشههوع عليهه  السههالم ومجههع بههك ةسههرائيل ليلقههي علههيهأ  ،لهه  نصههيب مهه  األرض

 اعهههة اهلل وتوحيهههده ويهههذهرهأ أخهههذ تهههثهأ علهههى  ،الوحهههية الهههيت سهههيختأ هبههها حياتههه  وقيادتههه  لهههأ
ب الههيت تسهها  اهلل علههيهأ وكهه هأ أن مصههري املههؤم  امههتال  األرض والنصههرة علههى الشههعو  بنعمههة

وأمههها املخهههالف فهههال ينتصهههر علهههى العهههدو وال ميتلهههك األرض بهههل تطهههرده  ،أرض امليعهههاد أرض هنعهههان
(. ول يتطههر  ملصههري املههؤم  42و 49الشههعوب وال يصههبح الههرب يطههرد الشههعوب مهه  أمامهه  )يههش 

 ول يأت احلديث ع  اجلنة وال النار يف جأء هلمة. ،وال الاافر املشر  يف اآلخرة ة القا  
لع على هتبهأ الاأ الابري والائل الذي يتهدث عه  أرض املوعهد بهل ههي لذلك جيد املط  و 

وسفر يشوع هو التطبيا العملي للميعاد الذي وعده الرب لآلباء  ،رسالة احلياة بالاامل عندهأ
فاانت بداية السفر تتهدث ع  الوعد اإللي المتال  أرض امليعاد و ديهد  ، وال قرون  ويلة

ههاِدمي فقههال: " ،رضحههدود األ ههى عيبرههِد الههرَّبا أينَّ الههرَّبَّ هيلَّههأي ييُشههوعي برههِ  نُههون  خي ههاني بهيعرههدي ميههورِت ُموسي ويهي
ههى قيههاِئال :  ههى عي »* ُموسي . فيههاآلني قُههأُ ُموسي ا الشَّههعرِب  برههِدي قيههدر ميههاتي ا األُررُدنَّ أينرههتي ويُهههل  هههذي اعربُهههرر هههذي

ههريائِيلي. ِة ي األيررِض الَّههيِت أينيهها ُمعرطِ  ُههأر أيير لِبيههِك ِةسر هها لي اِمُاأر ليُاههأر * يهي ُهههلَّ ميورِضههع  تيُدوُسههُ  بُطُههوُن أيقرههدي
ُت ُموسيى.  يهِع أيررِض * أيعرطييرُتُ ، هيميا هيلَّمر هِر الرُفهرياِت، مجِي بِهرِي نهيهر هِر الراي ا ِة ي النهَّهر نيهاني ههذي ِم ي الربهيرايَّهِة ويلُبهر

ِثهايانيي، ويِة ي  ِس ييُاوُن ُررُمُاأر. احلر ِبرِي أيروي ميغرِرِب الشَّمر ِر الراي ِهكي ُهلَّ * الربيهر الي ييِقُف ِةنرسيان  يف ويجر
 . ُلكي ويالي أيتهررُُهكي . الي ُأمهِر . هيميا ُهنرُت ميعي ُموسيى أيُهوُن ميعيكي يياِتكي ، ألينَّهكي * أييَّاِم حي تيشيدَّدر ويتيشيجَّعر

.أينرتي تهيقرِسُأ لِ  ا الشَّعرِب األيررضي الَّيِت حيليفرُت آلبياِئِهأر أينر أُعرِطيهيُهأر  (.1-1: 1" )يشذي
البههد مهه   هههر أهههأ النصههوص الههيت  ،ولاهه  قبههل احلههديث عهه  الوعههد اإللههي يف سههفر يشههوع

وحهدود أرض امليعهاد يف األسههفار  ، هدثت عه  الوعهد اإللههي المهتال  بهك ةسهرائيل ألرض امليعههاد
وهاههذا   ،ال سههيما وأن سههفر يشههوع ينطلهها مهه  خاللهها ويطبهها مهها فيههها ،يشههوعالههيت سههبقت سههفر 

قهال:  ،هانت الوحية م  الرب ليشوع يف بداية السفر أال تيد ع  شريعة موسى ومها جهاء فيهها
هِل حيسيهبي ُههلا الشَّهرِيعيِة الَّهيِت " هير تهيهتيهيفَّمحي لِلرعيمي ا ِلاي  أيميهري ي هِبيها ُموسيهى ِة َّيا ُه ر ُمتيشيداد ا، ويتيشيجَّعر ِجدو
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هيُب.  يرُثميا تيذر ِلحي حي ِين ا ويالي مِشياال  ِلايير تُهفر لر عينهرهيا ميي ُر ههِذِه الشَّهرِيعيِة ِمه ر * عيبرِدي. الي متِي الي يهيبهررييلر ِسفر
هِل حيسيهبي ُههلا ميها ُهه هير تهيهتيهيفَّمحي لِلرعيمي هار ا ويليهيرال ، ِلاي هُل ِفيهِ  نهيهي ، بيهلر تهيلرهي تُهوب  ِفيهِ . ألينَّهكي فيِمكي وي ميار

لِههُح. ههِلُح  يرِيقيههكي ويِحينيئِههذ  تُهفر وأوامههره  ،(. وشههريعة موسههى عليهه  السههالم1-7: 1" )يههشِحينيئِههذ  ُتصر
وسههفر  ،منتشههرة يف األسههفار اخلمسههة املنسههوبة ةليهه  الههيت سههبقت سههفر يشههوع وهههي: سههفر التاههوي 

 وسفر التثنية. ،وسفر العدد ،وسفر الالويني ،اخلروج

 أول نصوص الوعد إلبراهيم:
يف سهفر التاهوي  يف  ههر  ،(1)هان أول  هر للوعد الصريح بهامتال  األرض إلبهراهيأ و ريته 

مه  أرض قهومهأ مه   ،خ  ةبراهيأ علي  السالم عندما خرج مع زوجت  سارة ولهوش عليه  السهالم
الهههرب  ظههههر لههه  -نهههابلس–ويف الطريههها عنهههد شهههايأ  ،حهههران وعمهههر ةبهههراهيأ مخهههس وسهههبعون سهههنة

هِايأي ِة ي بهيل و يهِة ُمهوريةي. "قال:  ،أعطاه الوعد بامتال  األرض تيازي أيبهررياُم يف األيررِض ِة ي مياياِن شي وياجر
عيهههههانِي وني ِحينيئِهههههذ  يف األيررِض.  نهر ههههاني الراي : * ويهي هههههري الهههههرَّب  أليبهرههههريامي ويقيهههههالي ـــــي هـــــى ه  »ويظيهي ل ًَْســـــل َ  أ ْعط 

حي ا لِلرَّبا الَِّذي ظيهيري لي ُ  فهيبهيىني «. اأَلْرضَ   (.7-1: 14" )تك.ُهنيا ي ميذر
ــد الــرأل الوعــد  بــراهيم ــه يعي  ،بههامتال  األرض وتاثههري  ريتهه  وفــي ا مــ:اح الــىي يلي

فجاء يف سفر التاهوي  بعهد عهودة ةبهراهيأ عليه  السهالم مه  مصهر وانفصهال  عه   ،وبتفصيل أهثر
نهييرهكي ويانرظُهرر ِمه ي الرميورِضهِع »أليبهرريامي، بهيعردي اعرِتأياِل ُلوش  عينرهُ : ويقيالي الرَّب  "لوش علي  السالم:  اررفيهعر عييهر

ههررق ا ويايررب هها ُنوب هها ويشي ــَرى لَــَ  أ ْعط يَهــا ألينَّ *  الَّههِذي أينرههتي ِفيههِ  مِشيههاال  ويجي يــَع اأَلْرض  ال ت ــي أَْنــَا تـَ َجم 
عيهههُل ني أوي * ِة ي األيبيهههِد. َول ًَْســـل  َ  هههد  أينر يهيُعهههدَّ تُههههريابي جر هههتيطياعي أيحي هههّتَّ ِة يا اسر تُههههرياِب األيررِض، حي هههليكي هي سر

هههههُلكي أييرض ههههها يُهعيهههههد . هههههها* األيررِض فهينيسر ههههههِش يف األيررِض  ُولييههههها ويعيررضيههههههيا، أليينا ليهههههكي أُعرِطيهي " «.قُهههههِأ امر
 (.17-12: 19)تك

وجعل الرب الوعد بهامتال   ،دثم يأتي الوعد أكثر وضوحال ومعه  كر حدود أرض الميعا
يف "األرض ميثاقههها  قطعههه  إلبهههراهيأ فجهههاء يف اإلحههههايل اخلهههامس عشهههر مههه  سهههفر التاهههوي  قولههه : 

هري ِة ي ل ًَْسـل َ  أ ْعط ـي هـى ه  اأَلْرضَ » ِلكي الريهيورِم قيطيعي الرَّب  ميعي أيبهرريامي ِميثياق ها قيهاِئال :  هِر ِمصر ، ِمه ر نهيهر

                                 
 .. ففي  تفصيل خمتصر ومفيد جداُ حول أرض امليعاد944-917ينظر: "التاريت اليهودي العام" لصابر  عيمة، ص  (1)
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بِهههريِ  ههِر الراي هههِر الرُفهههرياِت. النهَّهر ُمونِيانيي * ، نهيهر ِثهاياهههنيي ويالرفيهههرِزايانيي ويالرَّفيهههائِيانيي * الرِقيِنياهههنيي ويالرقينِهههأايانيي ويالرقيهههدر * وياحلر
ِررجياِشيانيي ويالرييُبوِسيانيي  نهرعيانِيانيي وياجلر  .(41-11: 12" )تك«.وياأليُمورِيانيي ويالراي

و ريت  م  وفي سفر التكوين أيضال جاء  كر عهد الختان الىي قطعه الرأل مع ابراهيم 
ويأُقِهههيُأ "قهههال:  ،وقهههد جهههاء مصههههوبا  بالوعهههد بهههامتال  أرض امليعهههاد شهههريطة القيهههام باخلتهههان ،بعهههده

ا أيبيهدِ  د  ييالِِأر، عيهر ِلكي ِم ر بهيعرِد ي يف أيجر ي نيسر ، ويبهينير ِدي بهييرِك ويبهييهرنيكي هِلكي عيهر يوا، أليُههوني ِةل ها ليهكي ويلِنيسر
 . ـا أَبَـد ي ا* ِم ر بهيعرِد ي َعـاَن م ْلكل ـْن بـَْعـد َك َأْرَض غ ْربَت ـَ ، ك ـل  َأْرض  َكًـْ . َوأ ْعط ـي لَـَ  َول ًَْسـل َ  م 
هِدي، أينرهتي »ويقيالي اهللُ إِلبهررياِهيأ: *  «.ويأيُهوُن ِةليُهأر  فيمُح عيهر هُلكي ِمه ر بهيعرهِد ي يف  ويأيمَّها أينرهتي فهيهتيهر وينيسر
ييالِِأر.  ُ ِمهنرُاأر  * أيجر : ُكرهنتي هِلكي ِمه ر بهيعرهِد ي ي نيسر هنيُاأر، ويبهيهنير هِدي الَّهِذي  يرفيظُونيهُ  بهييرهِك ويبهييهر ا ُههوي عيهر هذي
د  بهييرِك ويبهييهر * ُهل   يهير ،  ، فهيييُاوُن عياليميةي عيهر تهيُنوني يف حليرِأ ُاررليِتُاأر .فهيُتخر  (.11-7: 17" )تكنيُاأر

 ،ويف النصوص اآلنفهة الهذهر جهاء الوعهد إلبهراهيأ عليه  السهالم و ريته  مه  بعهده دون  ديهد
وأول  ،بل وةمساعيل مع ةبراهيأ أول م  قاما باخلتان ،وهون ةمساعيل م   رية ةبراهيأ وابن  البار

 إسها  بعد. م  ختن  ةبراهيأ هو ةمساعيل يف وقت ل تلد سارة زوجة ةبراهيأ ب
فجههههاء الههههأعأ بعههههد  هههههر عهههههد اخلتههههان بههههأن الههههرب بشههههر ةبههههراهيأ بإسههههها  وأخهههه ه باختيههههاره 

دون ةمساعيهل الهذي اهتفهى بالوعهد لهه   ،إلسهها  ليقهيأ معه  العههد والوعهد بههامتال  أرض امليعهاد
لييرهههتي »ويقيهههالي ِةبهرهههرياِهيُأِ هلِل: فجهههاء بعهههد عههههد اخلتهههان قولههه : " ،بتاثهههري الذريهههة دون امهههتال  األرض

! . »فهيقيههالي اهللُ: * «. ِةمسرياِعيههلي ييعِههيُش أيمياميههكي هههيا ي ُعو امسريههُ  ِةسر ههاريُة امرريأيتُههكي تيلِههُد ليههكي ابهرن هها ويتيههدر بيههلر سي
ـْن بـَْعـد ه   ا أَبَـد ي ا ل ًَْسـل ه  م  ها أينيها ويأيمَّها ِةمسرياِعيهُل فهي * . َوأ ق يم  َعْهد ي َمَعه  َعْهـدل عرهُت ليهكي ِفيهِ . هي قيهدر مسِي

بِهريية .  عيلُهُ  أُمَّهة  هي ها ييلِهُد، ويأيجر ا. اِثهرهكير عيشيهري ريئِيس  ِثري ا ِجهدو ثهارُُه هي رُُه ويُأهي هِدي أُِقيُمهُ  * أُبيارُِهُ  ويأمثِر ويلِاه ر عيهر
ا الرويقرِت يف ال ها فهيهريسي ِمه ي الرايهاليِم ميعيهُ  * «. سَّنيِة اآلتِييهةِ ميعي ِةسرهيا ي الَِّذي تيِلُدُه ليكي سياريُة يف هذي فهيليمَّ

يهههعي الرُمبرتيهههاِعنيي  * حيهههِعدي اهللُ عيههه ر ِةبهرهههرياِهيأي. اِن بهييرتِهههِ ، ويمجِي يهههعي ِولرهههدي هههذي ِةبهرهههرياِهيُأ ِةمسرياِعيهههلي ابهرنيهههُ ، ويمجِي فيأيخي
ِل بهييرهِت ِةبهرهرياِهيأي، وي  هُ  اهللُ. ِبِفضَِّتِ ، ُهلَّ  يهير  ِم ر أيهر ها هيلَّمي ي حليرهأي ُاهررليِتِهأر يف  لِهكي الريهيهورِم عييرنِهِ  هيمي خيهنتي

ِعنيي سينية  ِحنيي ُخنِتي يف حليرِأ ُاررليِتِ ، هو * ي  ع  ويِتسر ويهياني ِةمسرياِعيُل ابهرُنُ  ابر ي ثياليثي * اني ِةبهررياِهيُأ ابر ي ِتسر
ههنية  ِحههنيي ُخههنِتي يف حليرههِأ اُ  ههريةي سي وهههذا الههن  حههريح يف تأهيههد أن  (.42-11: 17" )تههكررليتِههِ .عيشي

ةمساعيل االب  البار إلبراهيأ وأن  أول خمتون حّت قبل والدة ةسها  ومع  لهك تيهدون بالوعهد 
 بامتال  األرض ل  دون ةمساعيل.
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 الوعد إلسحاق:
فيهذهر سهفر التاهوي  بعهد مهوت  ،التاوي  يعيد الرب الوعد إلسهها  بعهد أن هه  سفر يفو 
بامتالههه  و ريتهه  ألرض  اأن الههرب إلسههها  وأعطههاه وعههد   ،وحصههول جماعههة يف فلسههطني ،ةبههراهيأ
: قههال: " ،امليعههاد ههري ليههُ  الههرَّب  ويقيههالي . »ويظيهي ههُا ر يف األيررِض الَّههيِت أيقُههوُل ليههكي . اسر ههري * الي تهينرههأِلر ِة ي ِمصر

، أليينا  تهيغيهرَّبر يف هههِذِه األيررضِ  ههكي يــَع هــى ه  اْلــب اَلد  فيههأيُهوني ميعيههكي ويأُبيارِهي ، لَــَ  َول ًَْســل َ  أ ْعط ــي َجم 
. ُت إِلبهررياِهيأي أيبِيكي  (.9-4: 41" )تكويأييف بِالرقيسيِأ الَِّذي أيقرسيمر

 الوعد ليعقوب:
عيسهو ههو االبه  الباهر  عهد بهامتال  األرض ليعقهوب راهأ أنَّ ئالتاهوي  انتقهال الو  سفريذهر 
ولا  أتى يف السفر استغالل يعقوب جلوع أخي  عيسو ومشارفت  على الال  فرفض  ،إلسها 

مث خديعهة يعقهوب ألبيه  ةسهها   ،ففعل عيسو  لك على مضهض ،ة عام  حّت يبيع ل  باوريت 
الوعهههد  ويف أثنهههاء  لهههك يهههرى يعقههوب ر يههها فيهههها ةعطهههاءه ،مث هروبههه  ة  خالههه  البههان ،حههّت يبارهههه 

ويحياديفي *  سيبرع  وي يهيبي أيروي حيارياني فيخيريجي يهيعرُقوُب ِم ر بِئرِر فقال: " ،بامتاله  و ريت  أرض امليعاد
هههاِن ويويضيهههعيُ   يرهههتي  هههاريِة الرمياي هههذي ِمههه ر ِحجي ، ويأيخي انيهههتر قيهههدر ايابيههتر هههمرسي هي ان هها ويبيهههاتي ُهنيههها ي ألينَّ الشَّ مياي

هطيجيعي ريأرِسِ ، في  هانِ  اضر ها، ويِة يا ُسهلَّأ  مينرُصهوبية  عيليهى األيررِض ويريأرُسههيا ميييهس  *  يف  لِهكي الرمياي ويريأيى ُحلرم 
ة  وينيازِلية  عيلييهرهيا.  ُة اهلِل حياِعدي : * السَّمياءي، ويُهوي يا مياليِئاي أينيا الرَّب  »ويُهوي يا الرَّب  وياِقف  عيلييهرهيا، فهيقيالي

. ةِلههُ  ِةبهرههرياهِ  هههيا ي َهــا أ ْعط يَهــا لَــَ  َول ًَْســل  َ يأي أيبِيههكي ويةِلههُ  ِةسر عد َعَليـْ *  اأَلْرض  ال ت ــي أَنْــَا م ْضــَطج 
هِلكي  ُنوب ها، وييهيتيبيهاريُ  ِفيهكي وييف نيسر تُهرياِب األيررِض، ويمتيرتيد  ايررب ها ويشيهررق ا ويمشييهاال  ويجي ُلكي هي يهُع ويييُاوُن نيسر  مجِي

هيُب، ويأيُرد  ي ِة ي هههههِذِه األيررِض، أليينا الي *  ررضِ بيائِههههِل األي قهي  هههها تيههههذر يرُثمي فيظُههههكي حي ، ويأيحر هههها أينيهههها ميعيههههكي ويهي
ُتكي ِب ِ   (.12-19: 41" )تك«.أيتهررُُهكي حيّتَّ أيفهرعيلي ميا هيلَّمر

 الوعد ملوسى:
 ،(1)جبهههل حوريههههبة ملوسهههى عليههه  السهههالم يف بدايههههة الهههوحي علهههى أتهههى  ههههر الوعهههد ألول مههههر  

                                 
 جبهل سهيناءويهذهر الاتهاب املقهدس بريهة سهيناء و  .واسهأ ال يهة احمليطهة به  سهيناءجبل  ا  اسأ جبل يطلا علي  أيض  (1)

مهههرة تسهههمى حوريهههب وقهههد قضهههى الع انيهههون عنهههد ههههذا اجلبهههل سهههنة يف  هههريقهأ مههه  مهههارَّة وايلهههيأ  17مهههرة، ويف  92
 =(. وههان يبعهد 1: 11، م  مايو ة  ابريل، ووحهلوا ةليه  بعهد قيهامهأ مه  مصهر بثالثهة أشههر )خهروج األأر والبهر
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فهينهيأيلرههُت "  :فقههد جههاء يف سههفر اخلههروج قههول الههرب ملوسههى يف أول هالمهه  لهه ،امليعههاد أرضبههامتال  
ـَعة ، ا لَـى َأْرض  ألُنرِقذيُهأر ِم ر أييرِدي الرِمصررِيانيي، ويُأحرِعديُهأر ِم ر تِلركي األيررِض ِة ي  َأْرض  َجيَِّدة  َوَواس 

ًلـا َوَعَســالل  ِهوايانيي ويالرييُبوِسههيانيي.، ِة ي َتف ـيض  لَبَـ ِثهاياهنيي وياأليُمهورِيانيي ويالرِفههرِزَّيانيي وياحلر نهرعيههانِيانيي وياحلر هاِن الراي " مياي
 (.1: 9)خر

َوَأْجَعـل  "فيقهول:  ،مهع  ديهد حهدود أرض امليعهاد ثم يعيد الوعد لموسى في نفـس السـفر
ـْن َبْ:ـر  س ـوف  ا لَـى َبْ:ـر  ف ل ْسـط   ـَن اْلبَـرِّيـ ة  ا لَـى الًـ ْهـر  ت خ وَمَ  م  . فيهِإينا أيدرفيهُع ِة ي أييرهِديُاأر يَن، َوم 

.  (.91: 49" )خرُساَّاني األيررِض، فهيتيطرُرُدُهأر ِم ر أيمياِمكي
أهثههر نصههوص الوعههد تفصههيال  حلههدود  ويعتبــر الوعــد الــىي جــاء لموســى فــي ســفر العــدد

: ِةنَُّاأر دياِخُلوني ِة ي »* ويهيلَّأي الرَّب  ُموسيى قياِئال : "قال:  ،أرض امليعاد ُأر ريائِيلي ويُقلر لي ِص بيِك ِةسر أيور
ــيبلا ــْم َنص  ــَي اأَلْرض  ال ت ــي تـََقــع  َلك  َعــاَن. هــى ه  ه  هها: َأْرض  َكًـْ نهرعيههاني بُِتُخوِمهي تيُاههوُن ليُاههأر * . أيررُض هي

اِنِب أيُدومي، ويييُاوُن ليُاهأر ُررهُأ اجلرينُهوِب ِمه ر  يهريِف حيرهِر الرِملرهِح نياِحييُة اجلريُنوِب ِم ر بهيرا  يَِّة ِحنيي عيليى جي
ُنوِب عيقيبيِة عيقررِبايأي، وييهيعربُهُر ِة ي ِحنيي، ويتيُاهوُن خمييارُِجهُ  ِمه ر * ِة ي الشَّررِ ،  ُأ ِم ر جي ويييُدوُر ليُاُأ التَّخر

ُنوِب قيادي ي بهيررنِيعي  هُموني ، ويكيرهرُُج ِة ي حيصيهِر أيدَّ جي ، وييهيعربُههُر ِة ي عيصر هُموني *  اري ُأ ِمه ر عيصر مُثَّ ييهُدوُر الهتَّخر
، ويتيُاو  هرِ ِة ي وياِدي ِمصرري ها. *  ُن خمييارُِجُ  ِعنردي الربيهر بِهرُي ليُاهأر ُررم  هُر الراي ويأيمَّها ُررهُأ الرغيهررِب فهيييُاهوُن الربيهر

ا ييُاوُن لياُ  بِهرِي تهيررمُسُه*  رربِ أر ُررُأ الرغي هذي هِر الراي ا ييُاوُن ليُاأر ُررُأ الشامياِل. ِم ي الربيهر وني ليُاهأر ِة ي ويهذي
بيِل ُهوري  خيِل أييهاةي، ويتيُاهوُن خمييه*  جي بيِل ُهوري تهيررمُسُوني ِة ي ميدر ِأ ِة ي حيهديدي ويِم ر جي مُثَّ كيرهرُُج *  ارُِج الهتَّخر
ُأ  ا يي الههتَّخر ههُروني، ويتيُاههوُن خمييارُِجههُ  ِعنرههدي حيصيههِر ِعينيههاني. هههذي ههميالِ ِة ي زِفهر ويتهيررمُسُههوني *  ُاههوُن ليُاههأر ُررههُأ الشا

هها ِة ي الشَّههررِ  ِمهه ر  ههفيامي  ليُاههأر ريرم  ههررِقيَّ *  حيصيههِر ِعينيههاني ِة ي شي ههفيامي ِة ي ريبهرليههةي شي ُأ ِمهه ر شي ههِدُر الههتَّخر وييهينرهي
هههررِ . عيهههنير . مُثَّ  انِهههبي حيرهههِر ِهنَّهههاريةي ِة ي الشَّ ُأ ويميييهههس  جي هههِدُر الهههتَّخر ُأ ِة ي األُررُدنا،  * يهينرهي هههِدُر الهههتَّخر مُثَّ يهينرهي

هاويتيُاوُن خمييارُِجُ  ِعنردي حيرِر الرِملرِح. ههِذِه تيُاهوُن ليُاهُأ األي  ها حيويالييهرهي فيهأيميري ُموسيهى بيهِك *  «ررُض بُِتُخوِمهي
                                 = 

 مصهر( وعلهى مسهرية ثالثهة أيهام مه  4 :1ع  قاد  برنيع مسرية ةحدى عشهر يوم ها عه   ريها جبهل سهاعري )تثنيهة 
( 4: 11(. وهانت  يج هبذا اجلبهل بريهة هافيهة ألن يعسهار فيهها الع انيهون هلههأ ملهدة سهنة )خهروج 9: 2)خروج 

مه  علهى  الوحهايا العشهرالشهعب  اهلل( وقهد أعطهى 14: 11وهانت ال ية قريبة م  اجلبل حّت مياه  مس ه  )خهروج 
قاموس الاتاب  .(1: 42و 1: 49هذا اجلبل، وعمل معهأ العهد أن ياون ةل ا لأ وأن ياونوا شعب ا ل  )خروج 

 .211املقدس. ص
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ههريائِيلي قيههاِئال :  ههعيِة »ِةسر ا بِالرُقررعيههِة، الَّههيِت أيميههري الههرَّب  أينر تُهعرطيههى لِلتاسر تيِسههُمونهيهي هههِذِه ِهههيي األيررُض الَّههيِت تهيقر
بياِش ويِنصرِف السابرجِ   (.19-1: 92" )عداأليسر

ويفتتهههها باههالم الههرب لههأ  ،بههذهر شههرائع موسههى عليهه  السههالم ويبــدأ ســفر تثًيــة االشــتراع
نيها ايلهرَّب  ِةلُنيها هي "جاء يف اإلحهايل األول قول :  ،باألمر بدخول أرض امليعاد والوعد بامتالهها لَّمي
ا اجلريبيهلِ  بيهلي األيُمهورِيانيي ويُههلَّ ميها *  ،يف ُحورِيبي قياِئال : هيفياُهأر قُهُعود  يف هذي لُهوا ويادرُخلُهوا جي  ييوَّلُهوا ويارر ِي

نهرعياينا  ِر، أيررضي الراي ِل وياجلريُنوِب ويسياِحِل الربيهر بِهرِي، ييِليِ  ِم ي الرعيريبيِة وياجلريبيِل ويالسَّهر هِر الراي نياني ِة ي النهَّهر ويلُبهر
ِر الرُفهرياتِ نهي  .  * هر . قيهدر جيعيلرهُت أيميهاميُاُأ األيررضي اْدخ لـ وا َوَتَمل ك ـوا اأَلْرَض ال ت ـي َأْقَسـَم الـر ألم اُنرظُهرر

ِلِهأر ِم ر  هبَائ ك مْ  ُأر ويلِنيسر . ِةبهررياِهيأي ويِةسرهيا ي وييهيعرُقوبي أينر يُهعرِطيهيهيا لي  (.1-7: 1" )تثبهيعرِدِهأر
 فيقهههول: ،ويشهههتمل علهههى  ههههر حهههدود أرض امليعهههاد ،ويخـــتم الســـفر كـــىل  بتكـــرار الوعـــد

ِة الَِّذي قُهبياليه" بيِل نهيُبو، ِة ي ريأرِس الرِفسرجي  ةي أيرِتيها، فيهأيرياُه الهرَّب  ويحيِعدي ُموسيى ِم ر عيريبياِت ُموآبي ِة ي جي
يههعي األي  يههعي أيررِض يهيُهههو ي  * ادي ِة ي دياني ررِض ِمهه ر ِجلرعيههمجِي ههرياِبي ويمينيسَّههى، ويمجِي تيههايل ويأيررضي أيفهر يههعي نهيفر ا ِة ي ويمجِي

هِر الرغيهررربا  ائِريةي بُهقرعيههةي أيرِتيها ميدِ  * الربيهر هِل، ِة ي ُحههوايري وياجلرينُههوبي ويالهدَّ :  * ينيههِة النَّخر هــى ه  »ويقيهالي ليهُ  الههرَّب 
ــَي اأَلْرض   يَم َوا ْســَ:اَق َويـَْعق ــوأَل قَــائ الل: ل ًَْســل َ  أ ْعط يَهــا ه  ــَراه  بـْ . قيههدر أيرييهرتُههكي ال ت ــي َأْقَســْما    

، ويلِانَّكي ِة ي ُهنيا ي الي تهيعربُهرُ  نهييركي ا ِبعييهر  .(2-1: 92" )تث«ِةيَّاهي
 هذه أهأ النصوص اليت  هرت الوعد اإللي قبل سفر يشوع.

ص عبث البشر هبها ، حيهث بهدأت تت سهع حهدودها مهع مهرور الوقهت م  هذه الن صو  ويت ضح
 ورصي  أنبياء بالوعد دون اريهأ مبا يوافا أهواء اليهود .

 الوعد اإلهلي يف سفر يشوع: 
وهههي املوضههوع الههذي دارت حولهه    ،الرسههالة األساسههية لسههفر يشههوع وامههتال  أرض امليعههاد ههه

اإللههي الههذي أُعطههي لآلبههاء  ههوال قههرون  بههل  ههابع السههفر هههو  قيهها الوعههد ،هههل اإلحهههاحات
ويُفتهتح السههفر بوعههد الههرب  ،لههذا جنههد الوعهد بههامتال  أرض امليعههاد يتاهرر هثههريا  يف السههفر ،مضهت

ويأيهد علهى احلهدود  ،ليشوع وبك ةسرائيل بامتال  األرض املوعودة لآلباء واحملهددة حهدود معلومهة
 بأ أ ميلاون هل أرض تطأها أقدام. 

ههى عيبرههِد الههرَّبا أينَّ الههرَّبَّ هيلَّههأي "قههال يف افتتاحيههة السههفر:  الــًص األول: ههاني بهيعرههدي ميههورِت ُموسي ويهي
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اِدمي ُموسيى قياِئال :  . فياآلني ُقأُ ُموسيى عي » *ييُشوعي برِ  نُون  خي ا األُررُدنَّ أينرهتي  برِدي قيدر مياتي اعربُهرر ههذي
ا الشَّههعرِب ِة ي  ــْم َأْي ل َبً ــي ا ْســَرائ يلَ اأَلْرض  ال ت ــويُهههل  هههذي َــا م ْعط يَهــا َله  ُهههلَّ ميورِضههع  تيُدوُسههُ  *  ي أَن

ُت ُموسيى. اِمُاأر ليُاأر أيعرطييرُتُ ، هيميا هيلَّمر   (.9-1: 1" )يشبُطُوُن أيقردي
ــاني: حيههث يعيههد الههرب الوعههد  ،يههذهر السههفر حههدود أرض امليعههاد بوضههويل وةجيههاز الــًص الث

هههى أيُههههوُن الي يي "فيقهههول:  ،ليشهههوع ههها ُهنرهههُت ميهههعي ُموسي . هيمي يياتِهههكي ِههههكي ُههههلَّ أييَّهههاِم حي هههان  يف ويجر ِقهههُف ِةنرسي
 . لُههكي ويالي أيتهررُُهههكي . الي ُأمهِر ا الشَّههعرِب * ميعيههكي ِسههُأ ِلههذي ، ألينَّههكي أينرههتي تهيقر ههجَّعر ههدَّدر ويتيشي اأَلْرَض ال ت ــي تيشي
هِل حيسيهبي ُههلا ِة َّي *  َحَلْفا  هبَائ ه ْم َأْن أ ْعط يَـه مْ  ا ُه ر ُمتيشيداد ا، ويتيشيجَّعر ِجدوا ِلايير تهيتيهيفَّمحي لِلرعيمي

يرُثميا تيذر  ِلحي حي ِين ا ويالي مِشياال  ِلايير تُهفر لر عينهرهيا ميي الي * هيُب. الشَّرِيعيِة الَّيِت أيميري ي هِبيا ُموسيى عيبرِدي. الي متِي
ُر هِذِه الشَّرِيعي  هِل حيسيهبي ُههلا يهيبهررييلر ِسفر هير تهيهتيهيفَّمحي لِلرعيمي هار ا ويليهيرال ، ِلاي هُل ِفيهِ  نهيهي ، بيلر تهيلرهي ِة ِم ر فيِمكي

لِهُح.  ِلُح  يرِيقيهكي ويِحينيئِهذ  تُهفر ُتوب  ِفيِ . ألينَّكي ِحينيِئذ  ُتصر ! * ميا ُهوي ميار ؟ تيشيهدَّدر ويتيشيهجَّعر أيميها أيميررتُهكي
هيبُ  الي تهيررهيبر ويالي تهيررتيِعبر  يرُثميا تيذر فيأيميري ييُشوُع ُعريفياءي الشَّعرِب قياِئال :  * «.ألينَّ الرَّبَّ ِةليكي ميعيكي حي

يائُهوا ألينهرُفِسهُاأر زياد ا، ألينَُّاهأر بهيعرهدي ثياليثيهِة »*  أييَّهام  ُجوُزوا يف ويسيِج الرميهيلَِّة ويأرُمهُروا الشَّهعربي قيهائِِلنيي: هي
هير تهيعربُهُروني األُ  ا ِلاي َتْمَتل ك وا اأَلْرَض ال ت ي يـ ْعط يك م  الـر ألم ا له ك ـْم ل َتْمَتل ك وَهـاررُدنَّ هذي " «َتْدخ ل وا فـَ

 (.11-2: 1)يش
 ية بالوعد وتأهيده وتاراره ل تا  يف سفر قبل سفر يشوع.االفتتاحوهذه 

يف اإلحههايل األول يتاهرر الوعهد خهالل تهذهري الهروأبنيني واجلهاديني ونصهف  الًص الثالث:
أل أ قهد أخهذوا نصهيبهأ مه   ،سبج منسى مبساعدة بقية األسباش يف رحلة امتال  أرض امليعاد

هههويتيُاأر "فجهههاء قهههول يشهههوع لهههأ:  ،األرض شهههر   هههر األردن يف عههههد موسهههى هههّتَّ يُهههرِيحي الهههرَّب  ِةخر حي
. مُثَّ تهيررِجُعهوني ِة ي أيررِض ِمههريياِثُاأر اأَلْرَض ال ت ـي يـ ْعط ـيه م  الــر ألم ا له ك ـمْ تيِلُاهوا ُههأر أييرض هها ِمهثهرليُاأر، ويميير 

هههمرسِ  هههى عيبرهههُد الهههرَّبا يف عيههه رِ األُررُدنا أيرهههوي ُشهههُروِ  الشَّ ههها، الَّهههيِت أيعرطيهههاُهأر ُموسي : 1" )يهههش«ويمتيرتيِلُاونهيهي
12 .) 

يأعأ السفر أن األمأ األخرى علمت بالوعد اإللي  ،لتأهيد الوعد وترسيخ  الًص الرابع:
فتقهههول راحهههاب الأانيهههة للجاسوسهههني الهههذي   -أرض امليعهههاد–لبهههك ةسهههرائيل بهههامتال  أرض هنعهههان 

ِ: "أرسههههلهما يشههههوع للتجسههههس علههههى أرتهههها:  ههههُت أينَّ »ويقياليههههتر لِلههههرَُّجلينير الــــر أل  َقــــْد َأْعطَــــاك م  عيِلمر
ِلُاأر اأَلْرضَ  يعي ُساَّاِن األيررِض  يابُوا ِم ر أيجر نيا، ويأينَّ مجِي  (.1: 4" )يش، ويأينَّ ُرعربيُاأر قيدر ويقيعي عيلييهر
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وقبهولأ  ،يذهر هذلك ةقرار احلويني يف جبعون بالوعد اإللهي لبهك ةسهرائيل الًص الخامس:
اجلهههازم والصهههريح بالوعهههد  املطلههها بالعبوديهههة مقابهههل جنهههاهأ مههه  املهههوت وههههذا يهههدل علهههى اعتقهههادهأ

ابُوا ييُشوعي ويقيالُوا: "جاء يف خ هأ يف السفر:  ،املأعوم بيار ا مبيها أيميهري بِهِ  الهرَّب  »فيأيجي ِ ي عيِبيُد ي ِةخر ُأخر
ُه أينر  ههى عيبرههدي ــل  اأَلْرض  ِةلُههكي ُموسي ــَيك ْم ك  يههعي ُسههاَّاِن األيررِض ِمهه ر أيميههاِمُاأر.يـ ْعط  نيهها  ، وييُِبيههدي مجِي فيِخفر

. ا األيمرري ، فهيفيعيلرنيا هذي  (.42: 1" )يشِجدوا عيليى أينهرُفِسنيا ِم ر ِقبيِلُاأر
فيهذهر السهفر تشههجيع  ،قبهل عبهور األردن يتاهرر الوعهد علهى لسهان يشهوع الـًص السـادس:

مُثَّ "قهال:  ،يشوع لبك ةسرائيل قبل العبور فيخ هأ بطرد الشعوب م  أمهامهأ واحهتاللأ أرضههأ
هههِطُاأر، »قيهههالي ييُشهههوُع:  ا تهيعرليُمهههوني أينَّ اهللي احلريهههيَّ يف ويسي ـــْن َأَمـــام ك م  هِبهههذي عيهههانِيانيي  َوطَـــْردلا َيْطـــر د  م  نهر الراي

 . ِررجياِشيانيي وياأليُمورِيانيي ويالرييُبوِسيانيي وايانيي ويالرِفرِزايانيي وياجلر ِثهايانيي وياحلِر  .(19: 9" )يشوياحلر
حهّت  ،ال يااد حدث يف سفر يشوع كلو م  تارار الوعد بامتال  األرض الًص السابع:

يف خههه  ختهههان يشهههوع لرجهههال بهههك ةسهههرائيل يف اجللجهههال أُعيهههد الوعهههد ألبنهههاء اخلهههارجني مههه  مصهههر 
ههِر "قههال:  ،الههذي  تههاهوا أربعههني سههنة ههنية  يف الرقيفر ههاُروا أيرربيعِههنيي سي ههريائِيلي سي يههُع ألينَّ بيههِك ِةسر ههّتَّ فيههِكي مجِي حي

، الَّههِذي ي حيليههفي الههرَّب   ههميُعوا لِقيههورِل الههرَّبا ، الَّههِذي ي لير ييسر ههري ههاُل احلريههررِب اخلريههارِِجنيي ِمهه ر ِمصر  الشَّههعرِب، رِجي
ُأر أينَّهُ  الي يُهرِيِهِأ  ضي الَّهيِت تيِفهيُض ليبهين ها ، األيرر اأَلْرَض ال ت ـي َحلَـَف الـر ألم هبَـائ ه ْم َأْن يـ ْعط يَـًَـا ا ي اَهـالي

انهيُهأر.* ويعيسيال .   (.7-1: 2" )يشويأيمَّا بهيُنوُهأر فيأيقياميُهأر مياي
يتاههرر الوعهههد اإللههي قبهههل أي  ،خههالل احلهههروب والفتوحههات يف عهههد يشهههوع الــًص الثـــامن:
فجهههاء يف قصهههة اجتمهههاع امللهههو   ،يف حالهههة اجتمهههاع اخلصهههوم ضهههدهأ خاحَّهههةمواجههههة للخصهههوم و 

ُههأر، أليينا »فهيقيالي الرَّب  لِييُشهوعي: "قول :  ،اخلمسة بقيادة أدوين حاد  ملك أورشليأ ب يَـد َك الي رييفر
ه ْم ب َوْجه  َ  ًـْ  (.1: 19" )يش«.َقْد َأْسَلْمتـ ه ْم. الَ يَق ف  رَج لد م 

قبهههل مواجههههة ملهههو  الشهههمال  ،يتاهههرر الوعهههد بصهههيغة مقاربهههة للهههن  السهههابا الـــًص التاســـع:
ا »فهيقيهههالي الهههرَّب  لِييُشهههوعي: "قهههال:  ،بقيهههادة يهههابني ملهههك حاحهههور ا يف ِمثرهههِل ههههذي ُههههأر، أليينا ايهههد  الي رييفر

لَـــى َأَمـــاَم ا ْســـَرائ يلَ الرويقرهههِت  تـْ ـــْم َجم يعلـــا قـَ بيهههاِهِأر بِالنَّهههارِ َأْدفـَع ه  ليُهأر، ويُ رهههرُِ  ميررهي هههيهر " «.، فهيتُهعيررقِهههُب خي
 (.1: 11)يش

واحهههتالل املهههدن الهههيت فاقهههت املائهههة  ،بعهههد احلهههروب الاثهههرية يف األيهههام الطويلهههة الـــًص العاشـــر:
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وياهرر  ،يهذهر السهفر تقهدم يشهوع يف العمهر ،(1)  مدينة بقراهها الهيت  هاوز عهددها األلهفيوالعشر 
امتلاها بنهو  الوعد اإللي المتال  ما تبقى م  أرض امليعاد اليت ُحددت حدود معلومة ول يا 

: "فقال:  ،ةسرائيل بعد . تهيقيدَّمرتي »ويشيااي ييُشوُع. تهيقيدَّمي يف األييَّاِم. فهيقيالي ليُ  الرَّب  أينرتي قيدر ِشخرتي
ــــد ا ل الْمــــت اَلك  يف األييَّههههاِم. ويقيههههدر بيِقييههههتر  هههههِذِه ِهههههيي األيررُض الربياِقييههههُة: ُهههههل  ديائِههههريِة *  َأْرضد َكث يــــَرةد ج 

ِطيِنيانيي، ويُهل  اجلريُشورِيانيي الر  هُروني مِشيهاال  ُ رسيهُب * ِفِلسر ِم ي الشايُهوِر الَِّذي ُهوي أيميامي ِمصرري ِة ي ُرُِأ عيقر
ههههقيُلوينا وياجلريههههيتاا  ههههُدوِديا وياأليشر ههههِة: الرغيههههأايا وياأليشر سي ههههِطيِنيانيي اخلريمر عيههههانِيانيي أيقرطيههههاِب الرِفِلسر نهر ههههُروينا،  لِلراي ويالرعيقر

نهرعيانِيانيي، ويمي ِم ي التهَّيرميِ  ُهل  *  ويالرعيوِيانيي   اي ِة ي ُرُهِأ األيُمهورِيانيي غياريُة الَّيِت لِلصاهيُدونِيانيي ِة ي أيِفيهأيررِض الراي
نياني ويأيررُض اجلرِ *  ِس، ِم ر بهيعرلي  أيروي  برِليانيي، ويُهل  لُبهر خيِل  ُشُروِ  الشَّمر بيهِل حيررُمهوني ِة ي ميهدر جيادي  يرهتي جي

يههُع ُسههاَّاِن اجلريبيههِل ِمهه* أييههاةي.  ههريُفوتي مجِي نيههاني ِة ي ِمسر . أينيهها أي رههُرُدُهأر ِمهه ر   ر لُبهر يههُع الصاههيُدونِيانيي ميههاِبي، مجِي
ههري  ا بِالرُقررعيههِة إِلسر هي ههريائِيلي. ِة َّيهها اقرِسههمر هها أيميررتُههكي ائِيلي ُملر أيميههاِم بيههِك ِةسر هها هيمي وياآلني اقرِسههأر هههِذِه األيررضي *  ا 

عيِة األيسر  ا لِلتاسر  (.7-1: 19" )يش«بياِش ويِنصرِف ِسبرِج مينيسَّىُملرا 
ني ملهد أ وأخهذ الالويه ،بعد تقسيأ األرض على أسهباش بهك ةسهرائيل الًص ال:ادي عشر:

ولاه  بصهيغة رتلهف عه  سهابقاها  ،لسهفريتاهرر الوعهد اإللهي يف ا ، مبسهارحهانيواألربعه الثماين
َأْعَطى فـ"فيقهول:  ،فهو هنا يذهر  قيا الوعد وأنه  أحهبح واقعها  ملموسها  بعهد أن ههان جمهرد وعهد

يـــَع اأَلْرض  ال ت ـــي َأْقَســـَم َأْن يـ ْعط يَـَهـــا هبَـــائ ه ْم فَاْمتَـَلك وَهـــا َوَســـَكً وا ب َهـــا  * الـــر ألم ا ْســـَرائ يَل َجم 
يههههِع  فيههههأيرياحيُهأُ  ههههأي آلبيههههاِئِهأر، ويلير ييِقههههفر قُههههدَّاميُهأر ريُجههههل  ِمهههه ر مجِي ههههبي ُهههههلا ميهههها أيقرسي ههههويالييرِهأر حيسي الههههرَّب  حي

، بيههلر ديفيههعي الههرَّب  مجيِ  اِئِهأر اِئِهأر بِأييرههِديِهأر أيعرههدي ههاليِم الصَّههاِلِح *  يههعي أيعرههدي يههِع الراي ههة  ِمهه ر مجِي ههُقجر هيِلمي لير تيسر
ريائِيلي، بيِل الرُال  حياري هيلَّأي ِبِ  الرَّب  بهييرتي ةِ الَِّذي     (.22-29: 41" )سر

يف وحية يشوع يُذهار الشهعب والر سهاء والاهنهة بهامتال  مها تبقهى مه   الًص الثاني عشر:
ُت ليُاههأر بِالرُقررعيهه قهال: " ،ويتضههم   لههك تهذهريهأ بالوعههد اإللههي ،أرض امليعهاد ِة اُنرظُههُروا. قيههدر قيسيهمر

هههتُههيا،  هههُعوِب الَّهههيِت قهيريضر يهههِع الش  ، ِمههه ي األُررُدنا ويمجِي هههبياِ ُاأر هههبي أيسر ههها حيسي هههُعوبي الربيهههاِقنيي ُملرا  ههههُؤاليِء الش 
ِس. هههمر هههِر الرعيِظهههيِأ أيرهههوي ُاهههُروِب الشَّ ويالهههرَّب  ِةلُُاهههأر ُههههوي يهينرِفهههيِهأر ِمههه ر أيميهههاِمُاأر ويييطرهههُرُدُهأر ِمههه ر *  ويالربيهر

، ُقدَّا َتْمل ك وَن َأْرَضه ْم َكَما َكل َمك م  الر ألم ا له ك مْ ِمُاأر  (. 2: 49" )يشفـَ
                                 

 .141ينظر: التاريت اليهودي العام. لصابر  عيمة، ص  (1)
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يف اإلحهايل األخري يُذهار يشوع الشعب بتهقيا الوعد اإللي الهذي  الًص الثالث عشر:
ههههعرِب: "جههههاء يف السههههفر:  ،قطعهههه  الههههرب لآلبههههاء ا قيههههالي الههههرَّب  ةِ »ويقيههههالي ييُشههههوُع جلِيِميههههِع الشَّ ههههذي لههههُ  هاي

ريائِيلي:  ، ويعيبيهُدوا آِليهة  آبَاؤ ك ْم َسَكً وا ف ي َعْبر  الًـ ْهر  م ًْى  الد ْهر  ِةسر . تيارييُل أيبُهو ِةبهرهرياِهيأي ويأيبُهو نيهاُحوري
ريى.  نهرعيهاني، ويأيهر * ُأخر هِر ويِسهررُت بِهِ  يف ُههلا أيررِض هي ُت ِةبهررياِهيأي أيبياُهأر ِمه ر عيه رِ النهَّهر هليُ  فيأيخيذر ثهيهررُت نيسر

 . هههيا ي ههُ . * ويأيعرطييرتُههُ  ِةسر ِلاي ههِعريي لِييمر بيههلي سي ، ويأيعرطييرههُت ِعيُسههوي جي هههيا ي يهيعرُقههوبي ويِعيُسههوي ويأيعرطييرههُت ِةسر
.  (.2-4: 42)يش"ويأيمَّا يهيعرُقوُب ويبهيُنوُه فهينهيأيُلوا ِة ي ِمصرري

امليعهههاد الهههيت وردت يف سهههفر  وههههذه ههههي نصهههوص الوعهههد اإللهههي لبهههك ةسهههرائيل بهههامتال  أرض
 وسيأف تفصيلها الحقا  ةن شاء اهلل. ،يشوع

ويتَّضههح مهه  الن صههوص جليوهها تناقضههها ، حيههث تههذهر احلههدود تههارة ، وتطلقههها تههارة أخههرى ، 
وجعل هل  قهدم تدوسهها أقهدام اليههود تعته  أرض ها موعهودة لليههود ، وفيهها اخهتالف يف احلهدود ، 

 بسبب عبث أيدي البشر هبا ، واختالف الأ مان يف تدوينها . ميا  أن تدث  لك ةالَّ  وال

 سفر يشوع:  قبلحدود أرض امليعاد 
أمهيتههه  مهههال يتضهههم  حهههدود تلهههك األرض د اإللهههي بهههامتال  أرض امليعهههاد ال ياهههون  ا الوعههه
وهون سفر يشوع  ،لذا اهتمت أسفار العهد القدب بذهر تلك احلدود أثناء  هر الوعد ،املوعودة

للوعههههد الههههذي قطعهههه  الههههرب لآلبههههاء فينبغههههي  هههههر حههههدود تلههههك األرض املوعههههودة يف  ا   قيق ههههيعتهههه
وقهههد  ُههههرت حهههدود أرض امليعههاد يف سهههفر التاهههوي  واخلهههروج  ،األسههفار الهههيت سهههبقت سهههفر يشههوع

 أهأ تلك النصوص:  م و  ،والعدد والتثنية

 النص األول:
هههان يف سههفر التاههوي  وقههد أُعطههي الوعههد إلبههراهيأ   نهه  فيهه   ديههد حههدود أرض امليعههاد أول

هِلكي أُعرِطهي ههِذِه »يف  ِلكي الريهيورِم قيطيعي الرَّب  ميعي أيبهرهريامي ِميثياق ها قيهاِئال : "وجاء في :  ،علي  السالم لِنيسر
، ِمهه ر  ــر  م ْصــرَ األيررضي ــَرات  ِة ي  نـَْه ــر  اْلف  ــر ، نـَْه ــر  اْلَكب ي ُمونِيانيي الرِقيِنياههنيي * . الًـ ْه *  ويالرقينِههأايانيي ويالرقيههدر

ِثهاياهههنيي ويالرفيهههرِزايانيي ويالرَّفيهههائِيانيي  اِشهههيانيي ويالرييُبوِسهههيانيي * وياحلر ِررجي عيهههانِيانيي وياجلر نهر : 12" )تهههك«.وياأليُمهههورِيانيي ويالراي
11-41). 

مــن الجًــوأل المربــي و  ،مــن الشــرق نهــر الفــراتفاانههت احلههدود املههذهورة يف هههذا الههن : 
وليس  ر النيهل همها  ،وادي مصر المعروف حاليال بوادي العري واملقصود ب  هنا:  نهر مصر

http://kotob.has.it



 دراسة عقدية نقديةسفر يشوع  
386 

يف " قال: ،وقد جاء التصريح بذلك يف ن  الاتاب املقدس الدراسي ،(1)شاع بذلك خطأ هبري
دا  ميعر أيبهرريامي قياِئال :  ِذِه األيررضي ِم ر » يِلكي الريهيورِم قيطيعي اهللُ عيهر ليكي هي ِة ي  َواد ي اْلَعـر ي   سيأُعرِطي نيسر

ِر الرُفريات ِبرِي، نهيهر ِر الراي  .(4)(11: 12" )تكالنهَّهر
الفهههههرع الشهههههرقي منههههه ، املعهههههروف  خاحَّهههههة،  هههههر النيهههههلنههههه  أظههههه  بعضههههههأ وقهههههال يف القهههههاموس: 

املوعههههد  ألرض. وقههههد اعتهههه  هههههذا النهههههر احلههههد الغههههررب وادي مصههههرنهههه  أآخههههرون  وظهههه  بالبلوسههههي.
ترمجههههة للالمهههة الع يههههة  ،(11: 12تهههك )والالمهههة " ههههر" يف  ، والفههههرات احلهههد الشههههرقي.بهههراهيأإل
الالمة " ر" ترمجة للالمة الع ية "أل" الهيت  (7: 42مل 4)ر". ويف العبارة " ر مصر" يف " 

وههههان وادي مصهههر احلهههد  ،أخهههرى أمهههاه ر يف تعهههك "واد". وقهههد ترمجهههت ههههذه العبهههارة بهههوادي مصههه
ا لنصهههيب  ،(12: 1مهههل 1و 2: 92هنعهههان )عهههد   ألرضاجلنهههورب الغهههررب  وقهههد جعهههل الهههوادي حهههد 

(. وهههو نفسهه  الههوادي املعههروف اليههوم بههوادي 27و 2: 12يهههو ا مهه  جهههة اجلنههوب الغههررب )يههش 
ملهاء، وههو جمهرى قليهل ا ،األجيهالمنهذ عشهرات  فلسهطنيو  مصهرالعريش، الهذي ههان الفاحهل بهني 

اجلنهوب ويصب يف املتوسج، ة   ،يف الشتاء األمطارفي  ما يتجمع م   يجيف يف الصيف وجير 
الهذي  ههره يشهوع يف  الشي:وروهو  ،(2)ويقع مشال شرقي سيناء ،(9)م  اأة حوايل مخسني ميال  

 ،(9: 19حههههدود أرض امليعههههاد الههههيت ل ميتلاههههها يف حياتهههه  وأوحههههى بههههك ةسههههرائيل بأخههههذها )يههههش
 وسيأف احلديث عن  ةن شاء اهلل.

املههذهور يف هههذا الههن  وهههو املتفهها عليهه  يف هههل نصههوص حههدود أرض  ،ال:ــد الشــرقيوأمهها 
" ألن  أه  م  هل أ هر آسهيا ي الفرات "بالنهر الابريمُس   الًهر الكبير نهر الفرات:امليعاد فهو 

يصهب  يف  ومعهدل مها ،مهيال  1719 ول   ،الغربية وأ ر سوريا وهي بالنسبة ةلي  جداول أو سواقي
يتههألف مهه  جمتمههع جههدولني يف آسههيا و  ،(2)قههدم ماعههب 74199يأيههد علههى  ثانيههة مههاالبهههر يف ال

                                 
 .911ينظر: التاريت اليهودي العام. لصابر  عيمة. ص  (1)

  .22الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
 .119ص قاموس الاتاب املقدس  (3)

 .22الاتاب املقدس الدراسي. ص  (4)
 (.12/ 9السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. )  (5)
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وقهره  ،راراش يف أرمينيهاأالصغرى مهها مهراد حهو )أي مهاء املهراد( شهرق ا ومنبعه  بهني حهرية وان وجبهل 
ومهههها جيريهههان يف ا هههاه اههههررب مث  ،رضهههرومأحهههو )أي املهههاء األسهههود( ارب ههها ومنبعههه  يف مشهههال شهههرقي 

مث جيههههري النهههههر ة   ،يقههههة سلسههههلة جبههههال  ههههوروس اجلنوبيههههةجيتمعههههان فتجههههري مياههمهههها جنوب هههها خم
ينضههأ ةليهه   ههر اجلنههوب الشههرقي وينضههأ ةليهه  فههروع عديههدة قبههل مههروره يف األراضههي السههورية حيههث 

العهرب الهذي  هري مياهه  ويتهد مع  يف العهرا  يف  هر دجلهة فيشهاالن شهج  ،البليت مث اخلابور
 .(1)ميال  مث تصب يف خليل العرب 19مسافة 

 النص الثاني:
 ،الوعهد الههذي جههاء ملوسهى يف سههفر اخلههروج ،ومه  النصههوص الههيت  ههرت حههدود أرض امليعههاد

عيُل ُرُوميكي ِمه ر "وفي :   . فيهِإينا أيدرفيهُع الًـ ْهـر  ِة ي  اْلبَـرِّيـ ة  ، ويِمه ي َبْ:ـر  ف ل ْسـط ينَ ِة ي  َبْ:ـر  س ـوف  ويأيجر
.  (.91: 49" )خرِة ي أييرِديُاأر ُساَّاني األيررِض، فهيتيطرُرُدُهأر ِم ر أيمياِمكي

 ،ويف هذا الن   ديد أوضح حلدود أرض امليعاد م  الن  السهابا الهوارد يف سهفر التاهوي 
ب املقهدس نه  الاتهاوتتضح هذه احلدود بشال أه  يف  ،حيث  هر احلدود م  عدة جهات

عيُل ُرُوميكي متيرتيد  ِم ي " وفي  قال: ،الدراسي ل  ف ل ْسط ينَ ِة ي  اْلَبْ:ر  اأَلْحَمر  ويأيجر  اْلبَـرِّيـ ة  ، ويِمه ي َساح 
ِضُع ليكي ُساَّاني األيررِض فهيتيطرُرُدُهأر ِم ر أيمياِمكي نـَْهر  اْلف َرات  حيّتَّ   .(4)(91: 49" )خر، ويُأخر

والب:ــر . (9)ويشههري هنهها ة  خلههيل العقبههة حاليهها   الجًــوبي هــو الب:ــر األحمــرال:ــد فههذهر 
. واألحههل العهه ي لههذا (2)يطلهها عليهه  بالع يهة ب سههوف أي حههر سههوف مبعههىن حههر الغههاب األحمــر

( أي حههر القصههبات أو البههوصإ أو حههر سههوف. همهها مياهه  قههراءة Yam Suphاالسههأ هههو )
وهههي قههراءة حمتملههة بدرجههة أههه  حيههث تشههري ة  البهههر  ،االسههأ بطريقههة تعههك حههر  ايههة األرض

وهو حر يفصل آسيا ع  أفريقيا . (2)(ال سيما يف موقع الناحية الشرقية من )خليل العقبة ،األأر
                                 

 .179-174صقاموس الاتاب املقدس.   (1)
 .119-114صالاتاب املقدس الدراسي.   (2)
 .114الاتاب املقدس الدراسي ص  (3)
 .111الاتاب املقدس الدراسي. ص  (4)
 .192الاتاب املقدس الدراسي. ص  (5)
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ههههمون  البههههههر )خهههههر   41و 41و 11و 1و 4: 12وهههههان الع انيهههههون مههههدة ةقهههههامتهأ يف مصهههههر يس 
( و"حر 12: 11  1) مصرا حر ( ومس ي أيض  7و 1: 42يش  11و 19و 1و 2و 1: 12و

 11: 19و 11 :19سههوف" رمبهها ارههذ هههذا االسههأ مهه  النبههات الههذي ياثههر علههى شههوا ئ  )خههر 
ر علهههى ههههذا البههههر واخللهههيل ليونهههانيون اسهههأ البههههر األأهههوأ لههها ا ،(91: 49و 44و 2: 12و

 وقهد مس هاه املصهريون ،خهذ مه  املرجهان األأهر النهامي فيه    بأن اسأ البههر األأهر أوظُ  ،العجمي
 ي حر العربية ويسمي  العرب حر احلجاز.أحر بنج 

، يوحههل  بههاحمليج 1219أههو  األأههرو ههول البهههر  عرضهه  النههدي مضههيا بههاب املنههدب و مههيال 
ويف الشههمال  ،مههيال  ويضههيا ة  جهههيت  رفيهه 129ومعههد ل عههرض البهههر األأههر  ،مههيال  فقههج11

 ويبعهد  هرف األخهري ، الشر ، وخليل السويس ة  الغربينقسأ ة  خليجني، خليل العقبة ة 
وكتلههف  ،صههر شههب  جأيههرة سههيناء بههني اخلليجههنيوتنه ،مههيال  79عهه  البهههر األبههيض املتوسههج أههو 

وعلههى شههوا ئ  أليههاف مهه  املرجههان وجأائههر عديههدة  ،قامههة 199و 299البهههر األأههر بههني  عمهها
  عل املالحة في  عسرية والسيما يف أجأائ  الضيقة.

وقهد أوحهلت ترعهة قدميهة ههذا  ،ميال  99ومعد ل عرض   ميال  119و ول خليل السويس أو 
 املسههيححفرههها بعههض الفراعنههة، فاانههت متههر هبهها املراهههب يف القههرن الرابههع عشههر قبههل  بالنيههلاخللههيل 

مت  حفههههر قنههههاة السههههويس  م1111وأعههههاد حفرههههها العههههرب مههههرتني ويف سههههنة  ،مههههيال  14وهههههان  ولهههها 
 فاتصل البهر األأر بالبهر األبيض.
ينههاء ممههيال  وعليهه  مينههاء ايههالت و 12ومعههد ل عرضهه   ،ميههل199أمهها خلههيل العقبههة فطولهه  أههو 

األأههر اإلفريقههي هههي: السههويس، وسههواه ،  والبلههدان املهمههة علههى شهها مل البهههر ،عيصههون جههابر
 ومصو ع، وأما على شا ئ  اآلسيوي فالبلدان قليلة وأمهها جد ة.

 مهاهوهثهري ا   فيه  واهر  املصهريني بهك ةسهرائيلواحلادثة املهمة املقرونة بهالبهر األأهر ههي مهرور 
  .(1)(12و 12)خر تشري الاتب املقد سة ة  هذه احلادثة

خرية وهههي حههد أي بريههة سههيناء أو العربيههة الصهه وال:ــد الجًــوبي البريــة والمقصــود بالبريــة: 
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، وحههههل ةليههههها بريههههة سههههيناء( أول 11: 99بريههههة سههههني )عههههدد  وتسههههمى ،(1)أرض امليعههههاد اجلنههههورب
امله َّ  اهللنهأل أوفيهها  ،رفيهدب( ة  1: 11)خهروج  ةيليأم   البهر األأربعد أن ع وا  الع انيون

 .(4)ولعههل ماا هها اليههوم دبههة الرملههة وهههي هومههة رمههال عنههد سههفح جبههل التيهه  ،للمههرة األو  للشههعب
 ويف هذا الن  يعت  ال ية داخل األرض ألن  حد احلد اجلنورب بالبهر األأر.

هانهت تطلها الالمهة يف   ،الفلسهطينينيفلسهطني ههي أرض  لمربي ساحل فلسطين:وال:د ا
مههيال  وعرضهه  29و ولهه  افهها واههأة علههى السهههل البهههري املمتههد بههني ي خاحَّههةبههاد  األمههر بصههورة 

وعلهى السهاحل حهف مه  الهتالل  ،واالت  م  الفواهه  واحلبهوب وافهرةومعظم  خصب  ،ميال  12
ومههه  مهههد ا اخلمهههس ثهههالث   ،ر علهههى األقسهههام الأراعيهههة مههه  األرضالرمليهههة يتعهههدى رملهههها باسهههتمرا
أميهال ة  الهداخل 1علهى بعهد وهانهت عقهرون  ،أشهدودو  أشهقلونهانت على الساحل ههي اهأة و 

واملقصههود بهه  هنهها  ،(9)وهانههت مجيعههها حما ههة بأسههوار حصههينة ،بههني تههالل األرض املنخفضههة جههتو 
األبههيض املتوسههج علههى سهههل يف اايههة اخلصههب واقههع علههى سههاحل البهههر وهههو  الســهل الب:ــري:

أمهها عنههد جنوبهه   ،ويف مشههال الارمههل يضههيا هثههري ا ،لههبالد، ال يعيضهه  سههوى جبههل الارمههل ههول ا
 199وههو متمهاوج السهطح اخنفاض ها وارتفاع ها بهني  ،مث يأداد عرض ها أهو اجلنهوب ،أميال1فعرض  

افها ههان مشهايل يوبهني الارمهل و هر العوجهة الهذي يصهب يف البههر  ،قدم ع  سطح البههر499و
  .(2)والقسأ الذي ة  جنوب يافا هان ميلا  الفلسطينيون ،السهل يدعى شارون

 النص الثالث:
 ،أهثههر نصههوص الوعههد بههأرض امليعههاد تفصههيال  للهههدود ويعتهه  الوعههد ملوسههى يف سههفر العههدد

: ِةنَُّاهأر دياِخلُهوني »* ويهيلَّأي الرَّب  ُموسيى قياِئال : "والذي جاء في  قول :  ُهأر هريائِيلي ويقُهلر لي ِص بيهِك ِةسر أيور
ها:  نهرعيهاني بُِتُخوِمهي نهرعياني. هِذِه ِهيي األيررُض الَّهيِت تهيقيهُع ليُاهأر نيِصهيب ا. أيررُض هي تيُاهوُن ليُاهأر * ِة ي أيررِض هي

َية  اْلَجً وأل   ـينَ ِمه ر  نَاح  َبْ:ـر  ِمه ر  يهريِف  اْلَجًـ وأل  ُاهوُن ليُاهأر ُررهُأ ، وييي َجانـ ب  َأد ومَ عيليهى  بـَرِّيـ ة  م 
                                 

 .19"السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب" لوليأ مار . ص  (1)
 .211-217صقدس. قاموس الاتاب امل  (2)
 .112قاموس الاتاب املقدس. ص  (3)
 . 111قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)
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ْلـ:   ُأ ِمه ر * ، الش ـْرق  ِة ي  اْلم  ـينَ ، وييهيعربُههُر ِة ي َجًـ وأل  َعَقبَــة  َعْقـر بِّيمَ ويييهُدوُر ليُاههُأ الهتَّخر ، ويتيُاههوُن م 
ُأ * . َعْصم ونَ يهيعربُهُر ِة ي ، وي َحَصر  َأد ارَ ، ويكيررُُج ِة ي َجً وأل  قَاَدَش بـَْرن يعَ خمييارُِجُ  ِم ر  مُثَّ ييُدوُر التَّخر

اْلَبْ:ــر  فهيييُاههوُن  اْلمَــْرأل  ويأيمَّهها ُررهُأ * . اْلَبْ:ــر  ، ويتيُاهوُن خمييارُِجههُ  ِعنرهدي َواد ي م ْصــرَ ِة ي  َعْصــم ونَ ِمه ر 
ا  اْلَكب يـر   ها. ههذي ا ييُاهونُ *  اْلمَـْرأل  ييُاههوُن ليُاهأر ُررههُأ ليُاههأر ُررم  ـَمال  ليُاهأر ُررههُأ  ويهههذي اْلَبْ:ــر  . ِمهه ي الشِّ
ارُِج ، ويتيُاهوُن خمييهَمـْدَخل  َحَمـاةَ تهيررمُسُهوني ِة ي  َجبَـل  ه ـورَ ويِمه ر *  َجَبل  ه ـورَ وني ليُاهأر ِة ي تهيررمسُُ اْلَكب ير  

ِأ ِة ي  ُأ ِة ي *  َمــَددَ الههتَّخر ــر ونَ مُثَّ كيرههرُُج الههتَّخر ا ييُاههوُن َحَصــر  ع يًَــانَ ، ويتيُاههوُن خمييارُِجههُ  ِعنرههدي ز فـْ . هههذي
ــَمال  ليُاههأر ُررههُأ  هها ِة ي *  الشِّ ــْرق  ويتهيررمُسُههوني ليُاههأر ريرم  ــانَ ِمهه ر  الش  ــَفامَ ِة ي  َحَصــر  ع يًَ ههِدُر *  َش وييهينرهي
ُأ ِم ر  َلةَ ِة ي  َشَفامَ التَّخر انِهبي . مُثَّ يهينرهيِدُر َعْين  شيررِقيَّ  رَبـْ ُأ ويميييس  جي  * الش ـْرق  ِة ي  َبْ:ـر  ك ً ـارَةَ التَّخر

ُأ ِة ي  ههههِدُر الههههتَّخر ــــ:  ، ويتيُاههههوُن خمييارُِجههههُ  ِعنرههههدي األ ْرد نِّ مُثَّ يهينرهي ْل . هههههِذِه تيُاههههوُن ليُاههههُأ األيررُض َبْ:ــــر  اْلم 
ههها هي ههها حيويالييهر هههريائِيلي قيهههائِ *  «.بُِتُخوِمهي هههى بيهههِك ِةسر تيِسهههُمونهيهيا »ال : فيهههأيميري ُموسي ههههِذِه ِههههيي األيررُض الَّهههيِت تهيقر

بياِش ويِنصرِف السابرجِ  عيِة األيسر  (.19-1: 92" )عدبِالرُقررعيِة، الَّيِت أيميري الرَّب  أينر تُهعرطيى لِلتاسر

 وهذا تفصيل احلدود:
 :الْجَنُوبِ

ينَ  اجلنوبيهة مه   التخهوم. وهانهت هنعهانيف  هريقهأ ة    بنهو ةسهرائيلبريهة ع هها  :م ْن بـَرِّي ة  م 
 12: 47و 1: 49(. وهانت قاد  ضم  حهدود ههذه ال يهة )عهد 41: 19)عد  األرضتلك 
: 12دوم ارب هها وليهههو ا ة  اجلنههوب الشههرقي )يههش (. وهانههت حههد ا أل12: 94وتههث  91: 99و
ا بينهما1-9 ( فاانت جأء ا م  برية فاران أو هانت قاد  حد 

(1). 
ــ  أو  عيسههواإلقلههيأ الههذي هههان يسههان  أبنههاء هههو معههىن االسههأ "أأههر". و  :ى َجان ــب  َأد ومَ َعَل

 ،قلههيأ جبلههي وعههرة( وهههو 9: 94يأ اسههأ أرض سههعري )تههك طلهها علههى هههذا اإلقلههآدوم. وهههان يُ 
وميتهد اإلقلهيأ  ،قدم ا فو  سهطح البههر 2719فع ة  وجبل هارون الذي يقع يف تلك البقعة يرت

( واجلهأء 1: 12وخلهيل العقبهة، علهى جهانيب اهور العربهة )تهك  البههر امليهتمسافة مائة ميهل بهني 
السفلي م  سلسلة اجلبال ماهوَّن مه  حهخور أهراء رمليهة  تأجهة بهبعض حجهر اجلرانيهت األأهر 
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وليسهت  ،يف البياء )بيهيا( مجيهل للغايهة ولذا فلون الصخور ،مع بعض األحجار الرخامية احلمراء
حقول وهروم وآبار و ريها  موسىولا  وجد فيها يف عصر  ،فلسطنيأدوم خصبة هأرض  أرض

وهانههت سههالع  ،نقبههون منههاجأ للنهههاس واحلديههد هنهها وقههد وجههد امل ،ري مشههاال  وجنوب ههارئيسههي يسهه
دوم قههدمي ا مث تغهري امسههها فيمها بعههد ة  البههياء. ومه  ضههم  املهدن املهمههة يف آدوم: بصههرة أعاحهمة 

واسههأ الههبالد يف اليونانيههة  ،يف اجلنههوب جههابرقرب مهه  البههياء، وعصههيون مهه  الشههمال وتيمههان بههال
واجلهأء الشهرقي  ،(11و1: 9ملهو   4) البههر امليهتوبرية آدوم هي العربة الواقعة جنورب  ،أدوميا

ـْن طَـَرف  َبْ:ـر   .(1)م  آدوم يقع اآلن يف اململاة األردنية الامشيهة َوَيك ون  َلك ـْم ت ْخـم  اْلَجًـ وأل  م 
ِر الرميياتِ  :اْلم ْل:   الربيهر

(4) . 

                                 
 .91قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
( 9: 14و 11: 9ويش  17: 9( وحر امللح )تث 42: 12مل 4و 21: 2و 17: 9ويدعى حر العربة )تث   (2)

( 9: 12( وعمهها الس ههدبر )تههك 1: 27( والبهههر )حههأ 1: 12وز   49: 4ويههؤ  11: 27والبهههر الشههرقي )حههأ 
وحر امللح )يف التلمود( والبهرية الأفتية والبهرية السدومية )يف يوسيفوس(. ول يرد اسأ البهر امليت يف  سدوموحر 

شرق ا  أورشليأميال  ع   11. يبعد حر امللح حر لوشمؤلفات  الع ية وة ا اخيع االسأ املؤلفون اليونانيون. ويسمى 
مههيال   21ر املمتههد مهه  خلههيل العقبههة ة  احلولههة. و ولهه  ويههرى جلي هها مهه  جبههل الأيتههون وهههو يف أعمهها جههأء مهه  الغههو 

ميل مربع تقريب ا وةن هان  لك يتغري حسب فصول السنة  999وأقصى عرض  عشرة أميال ونصف امليل. مساحت  
قدم، وتنهدر يف أهثر األماه  ة  شا ئ  اري  1299وارتفاع املاء. وهيئت  مستطيلة  يج ب  جبال تعلو عن  أو 

تعههد عنهه  قلههيال  يف قسههم  اجلنههورب عنههد جبههل احههدم. وكههي  جأئهه  اجلنههورب الشههرقي اللسههان، وهههو سهههل  ولهه  أ هها تب
مغطى مبلح وفيه  خرابهات بهرج حهغري وحههريل   يكأميال وسطه  مؤلف م   باشري  2عشرة أميال وعرض  أو 

وبعض األعمدة وبقايا خأف اري أن  ل يتهقا تاريت شيء مه   لهك. قعهر ههذا البههر مفلطهح تقريب ها ومؤلهف مه  
قهدم ا ةال أن املشهاهد أن  11أقهدام وجنهورب اللسهان  1919أزر  ورمل  أوجني ببلورات ملح. وأقصى عمقه    ني

سنة. وينقهذف زفهت مه  قعهر  هرف ههذا  42يف  1أقدام حار أو  9هذا العما يأيد سنوي ا فإن جأء ا هان عمق  
، والأرقههاء معههني، و ههر املوجههب، وعههدة أوديههة األردن البهههر امليههت البهههر اجلنههورب عنههد حههدوث الههأالزل. ويصههب يف

زويهرة ووادي اهوير ووادي النهار. أخرى  ري مياهها يف الشتاء فقج ههوادي ههر  ووادي  هرية ووادي سهدي ة ووادي 
أما ما ه فلون  حاف وينصب من  م   ر األردن أو ستة ماليهني  ه  مهاء ههل يهوم، ويتبخ هر هله  ة  ال خمهرج لهذه 

يف املئهة مه  املهادة اجلامهدة نصهفها ملهح اعتيهادي ومه  مجلتهها هلوريهد املغنيسهيوم  42البهرية وتتوي هذا املاء علهى 
، وهلوريد الاالسيوم الذي ياسب  خاحت  اللأجة الأيتية. وفي  هميهة هبهرية مه  اله وم وقليهل الذي ياسب  الطعأ امل ر 

 =ومقهههدار املهههادة اجلامهههدة فيههه  أهههو مثانيهههة  1و 421ة   1و 941مههه  العناحهههر األخهههرى. وكتلهههف ثقلههه  النهههوعي مههه  
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 با اه الشر . :الش ْرق   ا َلى 
 البههر امليهتجهرف مه  اجلبهل يفصهل اهور  :َوَيد ور  َلك م  الت ْخم  م ْن َجًـ وأل  َعَقبَـة  َعْقـر بِّيمَ 

 لاهة اجلنوبية، على الطرف اجلنورب م  البههر، وعلهى احلهدود الشهرقية اجلنوبيهة مه   فلسطنيع  
 .(1)( ورمبها هانهت نقهب الصهفا91: 1وقهض  9: 12ويهش  2: 92، قرب برية حني )عد يهو ا
 .(4)عيقيبيِة الرعيقياِربِ قيل: هي وي 

ينَ   مير هبا احلد اجلنورب. :َويـَْعبـ ر  ا َلى م 
ـْن َجًـ وأل  قَـاَدَش بـَْرن يـعَ  قهاد   اسهأ سهامي معنهاه "مقهدس" وههو اسهأ: :َوَتك ون  َمَخار ج ه  م 

(. وقد دعيت عيون املاء ا اورة لا باسأ ماء 7: 12وهانت تدعى عني مشفاش )تك  -برنيع 
: 27( ودعاهها النهيب حأقيهال ميهاه مريبهة قهاد  )حهأ 21: 94وتث  12: 47مريبة قاد  )عد 

( أي مههاء املخاحههمة 12و 19: 49( همهها دعيههت باالختصههار مههاء مريبههة )عههد 41: 21و 11
أن يالههأ الصهخرة هالم هها  اهللفهأمره  ،موسهىحههموا أجهل املهاء و أمهه   بنهو ةسهرائيلألنه  هنها  تههذمر 

  تهاريت بهك ةسهرائيلوة ا اسهتثنينا جبهل سهيناء ال جنهد بقعهة اشهتهرت يف  فتخرج لهأ مهاء ليشهربوا..
سههنة مه  سههك تههيههأ األربعههني 91مههدة  بنهو ةسههرائيلهمها اشههتهرت قههاد  برنيهع. فقههد مترهههأ فيههها 

أ ههههأ قضههههوا معظههههأ تلههههك املههههدة خههههارج  (12: 4تههههث )(. ولاهههه  يظهههههر مهههه  11و 1: 49)عهههد 
                                 = 

الوجهه ، تههر  اطههاء مهه  امللههح أضههعاف مهها يف مههاء البهههار. وة ا أحههاب شههيء مهه  هههذا املههاء الثيههاب أو األيههادي أو 
يف هذا املاء لاثافت . وزد علي  فان   اإلنسانعليها. وة ا أحاب اللسان أحس  بلذع وحرارة لشدة ملوحت  وال يغر  

. فهههإ ا دفعهههت عليههه  ميهههاه األ هههر بشهههيء مههه   لهههك مهههات وانقهههذف ة  احليهههوان يعهههيش فيههه  شهههيء مههه  النبهههات أو ال
نباتهات قليلهة تنمهو علهى أفهواه الوديهان العديهدة بعهد فصهل الشهتاء  الشا مل. ههذا وةن ههان قهد روى بعهض الهرو اد أن

وقال بعضهأ أن أنواع ا معهدودة مه  األمسها  تعهيش فيه  ةال  أن املعهروف عنه  أن ال أحيهاء تعهيش فيه . وعانهب ههذا 
حههار  ف. وةقلههيأ البههر امليههت  211البههر ينههابيع سهاخنة مهه  مجلتههها عهني اههوير درجههة حهرارة مائههها يف شههر ينههاير 

ا وشههوا ئ  قاحلههة ويف بعههض األمههاه  حما ههة عههذوع األشههجار وفروعههها احملمولههة ةليهه  مهه  األ ههر الههيت تصههب فيهه   جههد 
وخشبها متشبع بامللح حيث ال يااد يشهتعل. ويف بعهض املواضهع ينمهو القصهب عانبه  همها ههي احلهال بقهرب عهني 

 . 112-112قاموس الاتاب املقدس. ص الفشخة.
 .199اب املقدس. صقاموس الات  (1)
 .911الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
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متهههرد قهههوريل ( وفيهههها حصهههل 1: 49)عهههد  موسهههىويف قهههاد  ماتهههت مهههرب أخهههت ههههارون و  ،قهههاد 
 ،(12و 19اجلواسهههيس االثهههك عشهههر )عهههد  موسهههىومنهههها أرسهههل  ،(29-1: 11ومجاعتههه  )عهههد 

فقهد هانهت  ،طيع  ديهد موقهع قهاد  بوجه  تقهرييبومبقابلة آيات خمتلفة م  الاتهاب املقهدس نسهت
اجلنهههورب  الهههتخأ( ة  اجلههههة الغربيهههة مههه  وادي العربهههة، قهههرب 1: 49حهههني )عهههد عنهههد  هههرف بريهههة 

عشههر  وهههي علههى مسههرية أحههد ،(2: 92)عههد  لبههك ةسههرائيلأو احلههد اجلنههورب  سههبج يهههو األرض 
 جبهل سهعريويف ا اه  -يف تلك األيام بك ةسرائيلبسرعة سفر -يوم ا م  حوريب )جبل سيناء( 

دوم أرسال  ة  ملهك  موسىمنها أرسل و  ،دوم وجبل هورأ رأول تا  بعيدة ع   ،وعلى  ريق 
(. ويههر جح أ هها عههني قههديس علههى 41-12: 49يسههتأ ن  يف عبههور أرضهه  ة  بههالد مههوآب )عههد 

وهي  ،لقرب م  عني قديس تقع عني قضرياتوبا ،ة  اجلنوب بئر سبعمسافة مخسني ميال  م  
 .(1)أه  ويظ  بعضهأ أ ا قاد 

اسههأ هههي ناههها "الرحههب أو العظمههة" و ع يههة ورمبهها مع هلمههةوهههي   :َوَيْخــر ج  ا لَــى َحَصــر  َأد ارَ  
تسهههمى حصهههد  (2: 92العهههدد )( ويف سهههفر 9: 12اجلنوبيهههة )يشهههوع  يههههو امدينهههة علهههى حهههدود 

 .(4)أد ار
جماورة حلصرون، ويهرى الهبعض أ مها هانتها قسهمني  أدارجنيب جرجس:  األرشيدياهونوقال 

جهههاورتني، وهانهههت أدار أهثهههر ارتفاعههها  مههه  لقريهههة واحهههدة، ويهههرجح اآلخهههرون أ مههها هانتههها قهههريتني مت
حصرون: قريبة م  قاد  برنيع أو الشمال، يرى البعض أ ا اآلن )خربة القديرات( و  حصرون.

 .(9)(أو )خربة القرينني
ـر  ا لَـى َعْصـم ونَ  ، با هاه فلسهطنياسهأ عه ي معنهاه "قهوي" ماهان القسهأ اجلنهورب مه   :َويـَْعبـ 

(. ورمبههها ههههان ماا ههها عهههني 2و 2: 92وعهههد  2: 12حهههدود سهههيناء اهههررب قهههاديش برنيهههع )يهههش 
 .(2)القصيمة

                                 
 .791قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .91قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .499شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس. ص  (3)
 .191قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)
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لشهب  جأيهرة سهيناء، ويهرجح العلمهاء أن ماا ها اآلن )عهني القريبة م  احلدود الشهمالية وهي 
  .(1)(الفسجة
ــْن َعْصــم وَن ا لَــى َواد ي م ْصــرَ   أو  هر مصههر وهههو وادي العههريش: جمههرى  :ث ــم  يَــد ور  الــت ْخم  م 

 .(4)ريش بقليلمائي مومسي ميتلمل يف الشتاء فقج، ويصب يف البهر املتوسج جنورب الع
ًَْد اْلَبْ:ر  َوَتك ون   ِر الرُمتهيويساجِ  :َمَخار ج ه  ع  الربيهر

(9). 

 :الْغَرْبِوَأَمَّا تُخْمُ 
ِر الرُمتيوساجِ  مبُهيا ياةِ  :فـََيك ون  اْلَبْ:ر  اْلَكب ير   سيوياِحِل الربيهر

(2). 

 :الشِّمَالِ
 .املتوسجالبهر  :م َن اْلَبْ:ر  اْلَكب ير  

 ،دومأجبهل عنهد حهدود بهالد  اسأ سامي معناه "جبل" وههو :ه ورَ تـَْرس م وَن َلك ْم ا َلى َجَبل  
: 49(. وعليههه  مهههات ههههارون )عهههد 97: 99و 44: 49مههه  قهههاد ، )عهههد  الع انيهههونتهههى أليههه  ة

(. وتطلهههههها التقاليههههههد علههههههى ةحههههههدى القمههههههأ جبههههههل 29: 94وتههههههث  91و 91: 99و 41 -42
هههارون مههات هنهها . وجبههل هههارون يقههع علههى منتصههف الطريهها بههني خلههيل  تقههول ةنَّ "هههارون". و 

مخسهة آالف  بلهغ ارتفاعه  حهوايلوههو حهخر رملهي ي ،البهر امليتالعقبة وبني الطريا اجلنورب م  
ك عليه  مسهجد وقهد بُه ،  قه  ههارونقهال ةنَّهو  اجلبهل قه  يوفه ،والبياء قريبهة منه  ة  الغهرب ،قدم

ةسالمي. ولا  احلقيقة أن جبل هارون هذا ليس جبل هور ألن جبهل ههارون وسهج أدوم بينمها 
ل ة  وة ا هانت  لاة أدوم يومها تسيطر علهى ههل تلهك املنطقهة وتصه ،ودهاهور هان على حد

خلههيل العقبههة فهههذا يعههك أن الع انيههني مهها هههانوا ليعهه وا املنطقههة ألن  لههك هههان حمرم هها علههيهأ )تههث 
ة  الشههمال الشههرقي مهه  (. وأالههب الظهه  أن جبههل هههور هههو املعههروف اليههوم عبههل مههديرة، 1: 4

                                 
 .499شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس. ص  (1)
 .499يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس. ص شريل سفر  (2)
 .911الاتاب املقدس الدراسي. ص  (3)
 .911الاتاب املقدس الدراسي. ص  (4)
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 أعهني هههل ممههااملهذهور ميسهور عليهه  مهوت ههارون أ ويعههأز ههذا االعتقهاد أن اجلبههل ،قهاد  ومهوآب
  .(1)(. بينما  لك اري ميسور يف جبل هارون العايل جد ا41 -44: 49اجلماعة )عد 

ــاةَ  ــْدَخل  َحَم ــى َم ــم وَن ا َل ــوَر تـَْرس  ــل  ه  ــْن َجَب سههأ آرامههي معنههاه مههدخل أههاة: أههاة هههو ا :َوم 
 1و 11: 92و 41: 19عهههدد ) سهههرائيلإلههههان معتههه  ا احلهههد الشهههمايل و  ،"أهههى، حصههه ، قلعهههة"

(. ورمبهها هههان لههذا التعبههري عنههد أهههل اجلنههوب معههىن خههاص ويههدل علههى وادي البقههاع 12: 1ملههو  
الطويههل، بههني سلسههليت جبههال لبنههان الغربيههة والشههرقية والههذي فيهه  ميتههد الطريهها ة  أههاة. والههبعض 

ا مهه  أهه  ة   ، وهاههذا يربطهه  ةقلههيأ  ههرابلسيعت ونهه  هههاملمر بههني جبههال لبنههان والنصههريية،  تههد 
الههداخلي بسههاحل البهههر املتوسههج. وهنهها  رأي آخههر بههأن الالمههة الع يههة امليمجههة مههدخل،  سههوريا

عتقهد أن هنها  ماان هها امسه  ليبههو يُ وبنهاء علهى  لههك  ،ي اسهأ علههأومعناهها يف أو عنهد الههدخول، هه
ههو يشهرف  مهيال  ة  الشهمال الشهرقي مه  بعلبهك وهاهذا12)لبوة احلديثة(، يقع على بعهد  أاة

وهههو  ،(49: 19وقههد زاره اجلواسههيس )عههدد  علههى األرض املرتفعههة بههني  ههري العاحههي والليطههاين،
سهههل الواسههع ا ههاور للبهههر األبههيض املتوسههج هههو الو  ،(4)(2: 19الشههمايل )يشههوع  فلسههطنيحهد 

 . (9)ويؤدي ة  بلدة أاة اليت تقع ة  مشال 
اسهأ سهامي رمبها ههان معنهاه "جانهب اجلبهل" وههو موقهع  :َوَتك ون  َمَخـار ج  الـت ْخم  ا لَـى َمـَددَ 

 ها أأ وظه  أهثهره ،(12: 27وحهأ  1: 92ية لانعهان )عهد ورمبا هان برج ا على احلدود الشمال
 .(2)ميال  ة  اجلنوب الشرقي م  أ  على  ريا ربلة ة  تدمر72حدد احلالية اليت تبعد 

ـر ونَ   رمبها ههان امس ها أرامي ها معنهاه "رائههة"، وههو اسهأ مدينهة واقعهة  :ث م  َيْخر ج  الت ْخم  ا َلى ز فـْ
رمبهها تاههون هههي زعفرانههة الوقعههة علههى  ،(1: 92)عههد  بههك ةسههرائيلالشههمايل ألمههال   الههتخأعلههى 

 .(2)قي م  أاةر الطريا أ  وأاة، جنوب ا ة  اجلنوب الش
                                 

 .1992قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
  .917قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس. ص  (3)
 .291قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)
 .241قاموس الاتاب املقدس. ص  (5)
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ــَد َحَصــر  ع يًَــانَ  ًْ ــه  ع  ــون  َمَخار ج  اسههأ عهه ي معنههاه "قريههة العيههون، قريههة الينههابيع". قريههة  :َوَتك 
 .(1)ة  تدمر دمشاالشمالية هانت "القريتني"، على الطريا م   فلسطنيعلى حدود 

 :الشَّرْقِ
 تبدأ حدود الشر  م  هذه القرية. :م ْن َحَصر  ع يًَانَ 

  .(4)(11و 19: 92)عد  ربلةعوار  هنعانالشمال الشرقي م   وهي بلدة يف  :ا َلى َشَفامَ 
َلةَ  ًَْ:د ر  الت ْخم  م ْن َشَفاَم ا َلى رَبـْ اسأ سامي رمبا هان معنهاه "مجههور" أو "هثهرة" "ربلة"  :َويـَ

( هان املصريون مرابطني فيها عنهدما ُأف 41: 42و 99: 49مل  4وهي مدينة يف أرض أاة )
ُأف  أورشهليأقبض على حدقيا بعد هرب  مه  لقي ال(. وعندما أُ 99: 49مل  4بيهواحاز أسري ا )

 1: 42مههل  4الههذي هههان يف ربلههة، ويف ربلهة أيض هها قتههل بنههوه ور سههاء يهههو ا ) نصههر نبوخههذبه  ة  
(. وال يعهرف علهى وجه  التهقيها ةن هانهت هههي 47و 11-1: 24و 7-2: 91وار  41و 7و

الابرية اليت كرج منها ي العني : أ ا شرقي عنيأ (11: 92عد ) ات "ربلة" اليت  هر عنها يف 
  .(9) ر العاحي واسأ البلد احلديث هرمل

 .(2)(11: 92نبع اررب ربلة، يف البقاع، أحد مصادر  ر العاحي )عد  :َشْرق ي  َعْين  
ًَْ:د ر  الت ْخم  َوَيَمـسم َجانـ َب َبْ:ـر  ك ً ـارَةَ  واسهأ حهر اجلليهل القهدب  ،(2)حيرهِر اجلريِليهلِ ههو وي  :ث م  يـَ

( وحهر اجلليهل أو حريهة   يهة )يوحنها 1: 2)لوقها  حرية جنيسارت( مث 11: 92)عدد  حر هن ارة
حههرية عذبههة تسههتمد مياهههها مهه   ههر وهههو  ،وهههو االسههأ املشهههور بهه  بههني العههرب (1: 41و 1: 1

ير و  يههة وهههذا البهههر حمههاش بههتالل وهضههاب ةال يف سهههول البطيهههة مهه  الشههمال والغههو  ،األردن
أمها  هول البههر مه  الشهمال . الغوير م  اجلنوب حيث يلتقي ب   هر األردن يف دخوله  وخروجه 

                                 
 .919قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 . 214قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .911قاموس الاتاب املقدس. ص  (3)
 .124قاموس الاتاب املقدس. ص  (4)
 . 911الاتاب املقدس الدراسي. ص  (5)
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ة  اجلنههوب فيبلههغ أههو اثههك عشههر مههيال  ونصههف و رفهه  العههريض املقابههل لقريههة ا ههدل يبلههغ سههبعة 
بسهبب قدم ا ع  سطح البهر األبيض املتوسج. و 114ونصف سطه  يقل ارتفاع ا بنهو أميال 

املتهوج بهالثلوج ولهذلك هثهري ا مها  جبل حرمهونوبالقرب من   ،خنفاض سطه  فمناخ  نصف حارا
 .)1(البهراجلبل وتنتهي يف سطح  مبنهدرتثور األريايل وتعصف األنواء بغتة  مارة  

 با اه الشر . :ا َلى الش ْرق  
ًَْ:د ر  الت ْخم  ا َلى األ ْرد نِّ  ِر األُررُدنا أي  :ث م  يـَ  .نهيهر

ًَْد َبْ:ر  اْلم ْل:   يياتِ  :َوَتك ون  َمَخار ج ه  ع 
ِر امل  .ِعنردي الربيهر
هتيِمُل " بقوله : ،وينهي الاتاب املقدس الدراسهي  ههر ههذه احلهدود هِذِه ِههيي أيررُضهُاُأ الَّهيِت تيشر هي

َهات َها اأَلْرَبع  عيلييهرهيا ُحُدودُُهأر ِم ر   .(4)(14-4: 92" )عدج 
ول يشهههاهب  يف توضهههيح احلهههدود سهههوى  ،يال  حلهههدود أرض امليعهههادوههههذا أهثهههر النصهههوص تفصههه

الهههن  الهههذي جهههاء يف اإلحههههايل األول لسهههفر يشهههوع فههههو نههه  واضهههح وأخصهههر عبهههارة مههه  ههههذا 
 ولا  هذا الن  أهثر تفصيال . ،الن 

 النص الرابع:
ويفتتهههها تلهك الشههرائع واألوامههر  ،يهذهر شههرائع موسههى عليه  السههالم ويف سهفر تثنيههة االشههياع

 ،مع اإلشارة حلدود أرض املوعهد ،باالم الرب لأ باألمر بدخول أرض امليعاد والوعد بامتالهها
ا "جههههاء يف اإلحهههههايل األول قولهههه :  نيهههها يف ُحورِيههههبي قيههههاِئال : هيفيههههاُهأر قُهُعههههود  يف هههههذي ايلههههرَّب  ِةلُنيهههها هيلَّمي

ُخلُهههوا  ييوَّلُهههوا ويارر يِ * ،اجلريبيهههلِ  ـــور يِّينَ لُهههوا ويادر ـــَل اأَلم  ـــل  وي اْلَعَربَـــة  ويُههههلَّ ميههها ييِليهههِ  ِمههه ي  َجَب ـــْهل  وي  اْلَجَب  الس 
ل  اْلَبْ:ـر  وي  اْلَجً وأل  وي  َعـان يِّ ، َسـاح  ًَـانَ وي  َأْرَض اْلَكًـْ .  *.نـَْهـر  اْلف ـَرات  ، الًـ ْهـر  اْلَكب يـر  ِة ي  ل بـْ اُنرظُهرر

ه . ادرُخلُهوا ويمتييلَُّاهوا األيررضي الَّهيِت أيقرسيهأي الهرَّب  آلبيهاِئُاأر ِةبهرهرياِهيأي ويِةسر هيا ي قيدر جيعيلرهُت أيميهاميُاُأ األيررضي
ِلِهأر ِم ر بهيعرِدِهأر. ُأر ويلِنيسر  (.1-7: 1" )تثوييهيعرُقوبي أينر يُهعرِطيهيهيا لي

                                 
 .411قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .911صالاتاب املقدس الدراسي.   (2)
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( وقد 11: 14ن الشعب وقتئذ يف برية فاران )ص " ها األرشيدياهون جنيب جرجسيقول 
الرجههههال أن يههههذهبوا أوال  )ة  اجلنههههوب ويطلعههههوا علههههى اجلبههههل( واملقصههههود )بههههاجلنوب(  موسههههىأمههههر 

الواقعهههة جنهههورب فلسهههطني مثهههل بريهههة حهههني واألراضهههي ا هههاورة لههها، واملقصهههود )باجلبهههل( ةمههها  املنههها ا
: 1لعقبههة والبههر امليهت )تههث األرض اجلبليهة يف تلهك املنهها ا، أو جبهل سهعري الواقههع بهني خلهيل ا

 . (1)"جبل آخر م  جبال فلسطني هان معلوم ا لديهأ( أو 4

 فتكون احلدود يف هذا النص كالتالي:
ــ ــور يِّينَ َجَب اجلبههل أي األرض و . (4)هههو بصههفة عامههة منطقههة اجلبههال الوسههطى واجلنوبيههة :َل اأَلم 

بلهههي الهههذي ههههان يسهههان  احلثيهههون واليبوسهههيون واألموريهههون. ومُسهههي اجلبليهههة وههههي قسهههأ فلسهههطني اجل
( 41نظههههر ع هههههانوا أقههههوى القبائههههل الانعانيههههة )ا  ( ألن األمههههوريني7: 1جبههههل األمههههوريني" )تههههث "

نظهر   حملهة اإلسهرائيليني )هو أقرب أجهأاء تلهك األرض ة معنيواملرجح أن اإلشارة هنا ة  جبل 
 .(9)"(29: 12ص 

ــَن اْلَعَربَــة   ــل  َمــا يَل يــه  م  يف للمنهههدر " وهههي االسههأ اجلغههراقفههراسههأ عهه ي معنههاه ""العربههة"  :وَك 
(. ويف بعههض 11: 11)يههش  البهههر امليههتو  حههرية   يههةردن، وتتسههع فيهه  الههذي جيههري فيهه   ههر األ

، والعههرب أههرالبهههر األو  البهههر امليههت( قصههد باالسههأ املنطقههة بههني 1: 4و 1: 1مههاه  )تههث األ
ة   البهههر امليههت( قصههد بهه  مهه  مشههال 1: 27ربههة. ويف حأقيههال )اليههوم يسههمون هههذه املنطقههة بالع

  .(2)(12: 1وعا  9: 14و 4: 11يش )هر االسأ أيض ا يف ئة ميل. ُ  اخليل العقبة، و ول  م
اجلبهل أي األرض وقهد سهبا القهول: أن  ..(2)القطاع األوسج املتجه  مشهاال  وجنوبها   :َواْلَجَبل   

واليابوسههيون واألموريههون. ومُسهههي اجلبليههة وهههي قسههأ فلسههطني اجلبلههي الههذي هههان يسههان  احلثيههون 
( 41( ألن األمههههوريني هههههانوا أقههههوى القبائههههل الانعانيههههة )أنظههههر ع 7: 1جبههههل األمههههوريني" )تههههث "
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واملرجح أن اإلشارة هنا ة  جبل معني هو أقرب أجأاء تلك األرض ة  حملة اإلسهرائيليني )أنظهر 
 .(1)"(29: 12ص 
ــْهل    مهه  يافهها ة  األرض املنخفضههة املمتههدة وهههي  ،(4)منهههدرة با ههاه البهههر املتوسههج :َوالس 

 .(9)حدود مصر
األرض اخلربهة اجلهدباء الهيت متتهد ة  اجلنهوب مه  بئهر  ،(2)واملقصهود به  هنها النقهب :َواْلَجً وأل  

والنقهب:  .(1)و ا وأدوميهةهو اجلأء اجلنهورب مه  سههأ يهه :نوب أرض هنعان. واملقصود ع(2)السبع
(. 99: 11اسههأ عهه ي معنههاه "املضههيا" أو "املمههر الضههيا" وهههي قريههة علههى حههدود نفتههايل )يههش 

لي  اسأ دامي، وهي تقهع بهالقرب ةا اسأ يضاف ة  ة َّ ورمبا هانت هي قرية البصة جنورب دامية، 
 .(7)م  حرية   يا
مههه  الهههبالد ويف الع انيهههة "ةيل جنهههب" )النقهههب( وههههو القسهههأ اجلنهههورب : السهههن  القهههوبجهههاء يف 
وهههو أعلهى قسههأ  ،نههورب مه  تلههك األرض يُعهرف هبههذا االسهأ( وهههان القسهأ اجل44)قابهل هبهذا ع 

 . (1)واملراعي   مناسبة للفالحة وهي هثرية الاألتلك األرض وتربت
ل  اْلَبْ:ر    . وهو البهر األبيض املتوسج.(1)أي ساحل حر أرض الانعانيني :َوَساح 

ًَانَ   الثلهوج الهيت بسهبب مها ة"أبيض" وقهد أ لها عليه  ههذا االسهأ اسأ سامي معناه  هو :َول بـْ
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( أو لبيهاض حجارته  الالسهية 12: 11ر ةلشهتاء )تتساقج باثرة على قمم  العالية معظأ أيهام ا
 الاتههاب املقههدساملتهوفرة يف الطبقههات العليها يف جبالهه . ويقهع يف شههرقي البههر املتوسههج ويطلها يف 

علهههى سلسهههلت  الشهههرقية والغربيهههة واملمتهههدي  مههه  الشهههمال ة  اجلنهههوب ويفصهههل بينهههها واد خصهههيب 
ورنتهههيس( وقهههد ههههان ههههذا الهههوادي يهههدعى قهههدمي ا  أي )را الليطهههاين )ليهههونتيس( والعاحهههجيهههري فيهههها  ههه
 .(1)اجلوفاء ويعرف اآلن بالبقاع سورياهيليسورية أي 

 .ير ، نـَْهر  اْلف َرات  ا َلى الًـ ْهر  اْلَكب   وم  الشر  قال: 

 النص اخلامس:
 ،واشهتمل هههذا الوعهد أيضها  علهى  ههر حهدود أرض امليعههاد ،بتاهرار الوعهد وُكهتأ سهفر التثنيهة

ِة الَّههِذي قُهبياليهه" فيقههول: ههجي بيههِل نهيبُههو، ِة ي ريأرِس الرِفسر ههى ِمهه ر عيريبيههاِت ُمههوآبي ِة ي جي ةي أيرِتيهها، ويحيههِعدي ُموسي
يعي األي  فيأيرياُه الرَّب   ْلَعادَ ررِض ِم ر مجِي يهعي أيررِض  * َدانَ ِة ي  ج  تيهايل ويأيررضي أيفهرهرياِبي ويمينيسَّهى، ويمجِي يهعي نهيفر ويمجِي

ائ َرَة بـ ْقَعَة َأر يَ:ا وي  اْلَجً وألَ وي  * اْلَبْ:ر  اْلَمْرب يِّ ا ِة ي يهيُهو ي  ِل، ِة ي ميدِ الد  ويقيالي ليهُ   * م وَغرَ ينيِة النَّخر
 : ها. قيهدر »الرَّب  هِلكي أُعرِطيهي ههيا ي وييهيعرُقهوبي قيهاِئال : لِنيسر ُت إِلبهرهرياِهيأي ويِةسر هِذِه ِهيي األيررُض الَّيِت أيقرسيمر

، ويلِانَّكي ِة ي ُهنيا ي الي تهيعربُهرُ  نهييركي ا ِبعييهر  .(2-1: 92" )تث«أيرييهرُتكي ِةيَّاهي
ــْن  ْلَعــادَ م  قطههر جبلههي شههر  األردن ميتههد ة  بههالد  معنههاه "حههلب أو خشهه ":اسههأ عهه ي  :ج 

( وجاء يف 1: 4حأ  4و 1: 92العرب وهو يشتمل البلقاء احلديثة، أرض  حخرية وعرة )تثنية 
( 91و 99: 19جهههاد ههههان يشهههمل ههههل مهههدن جلعهههاد، )يشهههوع  رهههأأن  (42: 19)يهههشيشهههوع 

أن نصهههف جبهههل جلعهههاد أعطهههي لهههرأوبني وجهههاد وبقيهههة  (11و 19و 14: 9)تهههثوجهههاء يف تثنيهههة 
وهههان ينبههت يف جلعههاد نههوع مهه  الشههجر كههرج منهه  مههادة  ،سههبج منسههىجلعههاد أعطيههت لنصههف 

( ولهه  أمهيههة ههه ى بههني 1: 21و 44: 1حهمغية تههدعى بلسههان جلعههاد  ات خههواص  يبههة )ارميهها 
 .(4)(42: 97مواد التجارة )تاوي  

ــى   أرض بههك يف الطههرف الشههمايل مهه  اسههأ مدينههة  اسههأ عهه ي معنههاه "قههاض" وهههو :َدانَ ا َل
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عنهد تهل القاضهي حيهث منهابع األردن. والتعبهري  جبهل حرمهونيف نصيب نفتايل يف سهفح  ةسرائيل
دل على البالد هلها م  الشمال ة  اجلنوب. وقد تغلب ( ي1: 49)قض  بئر سبعم  دان ة  

( وفيههههها نصههههب يربعههههام 2: 11أخبههههار 4و 49: 12مههههل 1بنهههههدد علههههى هههههذه املدينههههة وأخرهبهههها )
  وثهههانعبهههادة األ( وسههه   فيهههها عبادهمههها مهههع أن 12: 1وعههها  41: 14مهههل 1العجلهههني الهههذهبيني )

ويظهههر أ هها هانههت  ،(91-42و 11-17: 11قههض هانههت معروفههة فيههها قبلمهها دخلههها يربعههام )
: 2ار  ات أمهيههة  اريههة. وملهها هانههت علههى احلههدود فقههد وردت عنههها ةشههارات هثههرية يف النبههوات )

وهي املعروفهة اآلن بتهل  ،ياسويرجح أن دان تقع على بعد ثالثة أميال اررب بان (.11: 1و 12
ملنبههع اآلخههر فههإن الينههابيع الههيت يف تههل القاضههي تطههابا املنبههع الههذي  هههر يوسههيفوس أنهه  "ا ،القاضههي

 .(1)لألردن املسمى بدان وعانب  مدينة" دان اليت هانت تسمى قدمي ا اليش
يــَع نـَْفَتــال يوَ   (.12و 19: 2و هههر امسهه  نفتههاليأ )مههت  ،اسههأ عهه ي معنههاه "مصههارعيت" :َجم 
 ،(91-94: 11نصههيبهأ مهه  األرض )يههش  ، وهههانايل ابهه  يعقههوبتههفنهههو  سههبج نفتههايلوأبههو 

 هانهههههت أرض ههههها خصهههههبة هثهههههرية امليهههههاوامتهههههد نصهههههيبهأ ة  وادي الليطهههههاين واألردن وحهههههرية   يههههها، وه
( وضههيقة )حههوايل  29 ولهها شهجار وهههي منطقههة  ويلههة )يبلههغ واأل تههدها  مههيال  عرض هها(..42مههيال 

شههري )يههش أنصههيب يسههاهر وزبولههون، ومهه  الغههرب  ردن، ومهه  الغههربمهه  الشههر  حههرية   يهها واأل
: 47ريعة علههى جبههال عيبههال )تههث اشههي   ثههل نفتههايل يف لعهه  اخلههارجني علههى الشهه(. و 92: 11
يهل وبيهت ة رعي وبيت عناة وجمدل ةمدن السبج رامة وحاحور وقاديش و  وهان م  ألة ،(19

مدن وهي قاديش وأوت  (. وهان لالويني اجلرشونيني ثالث91-91: 11مشس واريها )يش 
: 1أخبههار  1و 94و 1: 41و 7: 49جههأ للقائههل )يههش وهانههت قههاديش مدينههة مل ،دور وقرتههان

  .(4)(71و 14
ــــَراي مَ وَ   املنطقههههة الههههيت عينههههت نصههههيب ا ألفههههراب هانههههت تقههههع يف القسههههأ األوسههههج مهههه   :َأْرَض َأفـْ

الغربيههههة وتههههدها مهههه  الشههههمال منسههههى، ومهههه  اجلنههههوب بنيههههامني ودان، ومهههه  الشههههر   ههههر  فلسههههطني
فهههراب أانهههت منههههدرات (. وه19 -2: 11)يهههش  األردن، ومههه  الغهههرب البههههر األبهههيض املتوسهههج
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أمها  ،والأيتون وأشهجار الفاهههة األخهرى الغربية أرض ا خصبة تصلح لأراعة حقول احلنطة والاروم
وأههأ مهدن  ،ومنهدرات حخرية وشديدة االأهدار املنهدر الشرقي فاانت تتخلل  أاوار عميقة

ملهو  1أم  )( اليت هانت عاحهمة اململاهة الشهمالية مهدة مه  اله49: 41أفراب هي شايأ )يش 
وهانههت شههيلوه مههه  أهههأ مههدن أفهههراب فقههد نصهههبت فيههها خيمههة االجتمهههاع حقبههة مههه   ،(42: 14

 .(1)(9: 1حأ  1يف زم  القضاة ) لةسرائيالأم  هما هانت مرهأ العبادة الدينية عند 
ــىوَ  ولنصههفهأ اآلخههر نصههيب اههررب األردن  ،ولههأ نصههيب لنصههفهأ شههرقي  ههر األردن :َمًَس 

شري أ  البهر املتوسج ة  األردن وم  م ت أرضهأامتدمنس ى اررب األردن،  ،وهو املقصود هنا
هرمههل داخههل   القههرى يفوهههان لههأ بعههض  ،(14- 7: 17فههراب جنوب هها )يههش أويسههاهر مشههاال  ة  
اههري أنهه   ،(11 - 11: 17ش شههري رمبهها هههانوا قههد أخههذوها مهه  الانعههانيني )يههأنصههيب يسههاهر و 

فراب شارههأ يف بعض هذه القرى وهان مسقج رأس جدعون يف منسهى الغهررب )قهض أيظهر أن 
 .(4)(12و 11: 12

رضهأ مهذهورة بالتفصهيل : ونصيبهأ هان األه  بني األسباش وحدود أَوَجم يَع َأْرض  يـَه وَ ا
 (.19-1: 12يف سفر يشوع )يش

ِر الرُمتهيويساِج ايرربا  أي  :ا َلى اْلَبْ:ر  اْلَمْرب يِّ  ِة ِة ي الربيهر تيدَّ الرُممر
(9). 

النهَّقيبي يف اجلريُنوبِ  :َواْلَجً وألَ 
(2). 

ائ َرةَ  ِر األُررُدنا  :َوالد  وياِدي نهيهر
(2). 

  .الً ْخل  بـ ْقَعَة َأر يَ:ا َمد يًَة  
ويبهدو  ،(19: 19وهي ةحدى مهدن الهدائرة )تهك  ،اسأ سامي معناه "ِحغير" :م وَغرَ ا َلى 

                                 
 . 11قاموس الاتاب املقدس.ص  (1)
 .142قاموس الاتاب املقدس. ص  (2)
 .211الاتاب املقدس الدراسي. ص  (3)
 .211الاتاب املقدس الدراسي. ص  (4)
 .211. صالاتاب املقدس الدراسي  (5)
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مه  جبهل نبهو حهّت حهوار )تهث  وهانت الهدائرة تهرى ،(44و 49: 11 ا هانت أحغرها )تك أ
 19: 19)تهك  ههدرلعومروههان لها ملهك مه  الهذي  هسهرهأ   ،وهان امسها األول بالع ،(9: 92
وأخواهها مهدن الهدائرة ألن لو  ها حهلى  سهدومول ررب هذه املدينة عند سهقوش  ،(1و 4: 12و

وابنتهاه  لهوشوههان وراءهها جبهل ومغهارة سها  فيهها  ،(99-49: 11جلها وجلهأ ةليهها )تهك أم  
هها مهه  الههأم  )عههد  ا، وقههد  هراههها يف مههوآب  هها رميههةو  شههعياءةوبقيههت حههوار يف أيههام  ،(99ردح 

: 21وار  2: 12)ا   البههر امليهتأي الشهرقية مه   املوآبيهةا هانت علهى الضهفة ظ  أ ال رجحي
وهانهت ة  الطهرف  ،دود  لاة عربية عاحمتها البياءهانت تقع يف ح  زم  املاابينيويف  ،(92

ولعلههها هانههت  ،الشههرقي مهه  البهههر مهه  امليههتاجلنههوب فتاههون ة  ا ة   ،البهههر امليههتاجلنههورب مهه  
 .(1)وأما املدينة األحلية فال شك أ ا اليوم  ت مياه البهر ،ريبة م  خرائب القريةق

وسيتم ت:ديد   ،لمىكورة في األسفار قبل سفر يشوعحدود أرض الميعاد اهىه جملة و 
مًصــوا كامــل حــدود أرض الميعــاد بــالجمع بــين هــىه الًصــوا ومــا ورد مــن ال:ــدود ال

 بعد الكالم على ال:دود المىكورة في سفر يشوع. ،عليها في سفر يشوع ان شاء اهلل

 حدود أرض امليعاد يف سفر يشوع: 
وهههههي  ،سههههبا احلههههديث علههههى أن امههههتال  أرض امليعههههاد هههههي الرسههههالة األساسههههية لسههههفر يشههههوع

لآلبهاء  بهل  هابع السهفر ههو  قيها الوعهد اإللهي ،املوضوع الهذي دارت حوله  ههل اإلحههاحات
وتبعا  للوعد يهأف  ،لذا جند الوعد بامتال  أرض امليعاد يتارر هثريا  يف السفر ، وال قرون مضت

ألن الوعهههد لههه  يصهههبح  ا أمهيهههة مهههال ُ هههدد تلهههك األرض املوعهههودة  ،تفصهههيل حهههدود أرض امليعهههاد
لاههون  ،وقههد تاههرر  هههر حههدود األرض يف سههفر يشههوع أهثههر مهه  أي سههفر قبلهه  ،حههدود معلومههة

والنصهوص الهيت حهددت حهدود أرض امليعهاد يف السههفر  ،الوعهد يتهقها يف السهفر علهى يهد يشههوع
 هي:

 النص األول:
وههو همها  ،يذهر حدود أرض امليعاد ههان يف اإلحههايل األول أول ن  جاء يف سفر يشوع
                                 

 .214قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
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. حيههث حههدد اجلهههات (1)قههال ولههيأ مههار : قههد حههدد أرض امليعههاد أحسهه   ديههد بههأوجأ عبههارة
ًَـانَ وي  اْلبَـرِّيـ ة  ِمه ي "قهال:  ،ع ألرض امليعاد بعبارة مهوجأة جهدا  األرب ا ل بـْ الًـ ْهـر  اْلَكب يـر  نـَْهـر  ِة ي  ،ههذي

ـــَرات   ثِـّيِّـــينَ  ،اْلف  ـــع  َأْرض  اْل:  ي ـــر  ، ويِة ي َجم  ِس ييُاهههوُن ُررُمُاهههأر  اْلَبْ:ـــر  اْلَكب ي هههمر  ".أيرهههوي ميغرهههِرِب الشَّ
  (.2: 1)يش

تيهههد  ُحهههُدودُُهأر ِمهههه ر " املقههههدس الدراسهههي يف شههههريل ههههذا الههههن :قهههال يف الاتهههاب  َمــــْ:َراء  فهيتيمر
ًَــانَ ِة ي  اْلَجً ــوأل  يف  الًـ َقــب   َبــال  ل بـْ ــَمال  يف  ج  ــ   ، ويِمهه ي الشِّ نـَْهــر  ِة ي  اْلَمــْرأل  يف  اْلَبْ:ــر  اْلم تَـَوسِّ
ثِـّيِّينَ ب اَلد  ، مبيا يف  يِلكي الش ْرق  يف  اْلف َرات    .(4)(2: 1" )يشاْل: 

 فتكون حدود أرض امليعاد كالتالي:

 .(2)وهي النقب .(9)خريةأي برية سيناء أو العربية الص :من البرية ال:د الجًوبي:
  .(2)لبًان :د الشمالي:ال

  نهر الفرات. ال:د الشرقي:
  .(1)المتوس األبيض ر :الب ال:د المربي:

 هههر الفهههرات مسهههي الفهههرات "بهههالنهر  :الًهـــر الكبيـــرقهههال ولهههيأ مهههار  يف شهههرح  لهههذا الهههن : 
 .وهي بالنسبة ةلي  جداول أو سوا " ألن  أه  م  هل أ ر آسيا الغربية وأ ر سوريا الابري

                                 
 (.12/ 9السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. )  (1)
  .272الاتاب املقدس الدراسي. ص  (2)
 (.12/ 9)السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب" وليأ مار .   (3)
هما جاء يف ن  الاتاب املقدس الدراسي. وسبا احلديث ع  النقب يف مبهث حدود أرض امليعاد قبل سفر   (4)

 يشوع.
أو مه  حيهث ههان  ،احملل هةمه    البيضاء م  الثلل هانت تنظهر مموأشار "هبذا" ةلي  ألن قُ  : قال يف السن  القوب  (5)

نههها فعلههى  لههك ياههون معنههاه يشههوع. ورسههأ لبنههان بالع انيههة لبنههون وهههو مشههتا مهه  اللههال أي البيههاض لتلههك العلههة عيَّ 
 (.12/ 9) البياض.

 سبا احلديث ع  لبنان، و ر الفرات، والبهر األبيض املتوسج يف مبهث حدود أرض امليعاد قبل سفر يشوع.  (6)
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ومسهي بهالابري ألنه  أهه  أحهر  ،توسج املعروف اليوم ببههر الهرومأي البهر امل :الب:ر الكبير
واعتاد الع انيون أن  ،ا حريتان حغريتان بالنسبة ةلي قدسة هبهر   ية وحر لوش فإ ماألرض امل

 .وهو البهر يف الع انية والعربيةيسموا البهر الابري باليأ  
متهد يف ميبهو هشهمش" أي الهذاهب مهع الشهمس أي امليف الع انيهة " :ن:و ممرأل الشـمس
مهه   ة  س تُههرى  اهبههعلههى مقتضههى الظههاهر فههإن الشههموهههذا الاههالم جههرى  ،املغههرب فاليمجههة معنويههة

 .الشر  ة  الغرب
ري ياهون حهد  أرض التخأ احلد أو الفاحل بني األرضني أي أن البهر الابه :يكون تخمكم

  مه ههذا ةال متامها األرض احملهددة يف ههذا الوعهد ومها اوأمها بنهو ةسهرائيل فلهأ ميتلاهو  ،امليعاد الغررب
 . (1)الربضعف ةميا أ وعصاوهأ على 

ن ههأ أقهوى شهعوب و احلثيهقهال القهس أنطونيهوس فاهري:  :جميع أرض ال:ثيينوأما قوله: 
( بني الفرات ولبنان 41:1الانعانيني، واهلل يعدهأ هبذا ليطمئنهأ وماا أ مشال فلسطني )قض

( وههأن معهىن القهول سهتمتلاون 9:49)تهك وبعضهأ جنوب فلسهطني بقهرب حه ون (2:1)يش
األقويهههههاء وة ا حهههههدث ههههههذا فمههههه  املؤههههههد أناهههههأ سهههههتمتلاون بهههههاقي أراضهههههي  حهههههّت أرض احلثيهههههني

 الانعانيني.
د  ققههت فعههال  أيهههام داود هههذه احلهههدود املههذهورة هنهها  هههدد أرض امليعههاد وهههذه احلهههدو وقههال: 
 .(4)واهلل تدد لأ األرض حّت ال يطمعوا يف ضأ األراضي حولأ ،وسليمان

 :ردنالنص الثاني: أرض امليعاد شرق هنر األ
لَّهههأي ييُشهههوُع الهههرَّأُوبهييرِنيانيي " قهههال: ،ُأشهههري بدايهههة ة  األرض شهههر  األردن دون  ههههر حهههدودها مُثَّ هي

ا رُهُروا الراياليمي الَّهِذي أيميهريُهأر بِهِ  ُموسيهى عيبرهُد الهرَّبا قيهاِئال : »*وياجلرياِديانيي ويِنصرفي ِسبرِج مينيسَّى قياِئال : 
 (.19-14: 1" )يشَوَأْعطَاك ْم هى ه  اأَلْرضَ الرَّب  ِةلُُاأر قيدر أيرياحيُاأر 

ويتيُاأر "قال:  ،ويف نفس اإلحهايل يعيد اإلشارة ةليها وبال  هر حلدودها حيّتَّ يُرِيحي الرَّب  ِةخر
                                 

 (.12/ 9) ب يف تفسري أسفار العهد القدب" وليأ مار .السن  القو   (1)
 تفسري سفر يشوع. للقس أنطونيوس فاري. النسخة اإللايونية.  (2)
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يـــَراث ك ْم ثهرليُاأر، ويمييرتيِلُاهههوا ُههههأر أييرض ههها األيررضي الَّهههيِت يُهعرِطهههيِهُأ الهههرَّب  ِةلُُاههأر. مُثَّ تهيررِجُعهههوني ِة ي ِمهه َأْرض  م 
: 1" )يهش«َعْبـر  األ ْرد نِّ َنْ:ـَو ش ـر وق  الش ـْمس  ، الَّيِت أيعرطياُهأر ُموسيى عيبرُد الرَّبا يف َوَتْمَتل ك ونـََها

12.) 
ويهههُؤاليِء ُهههأر "قههال:  ،ويف اإلحههايل الثههاين عشههر  هههر أرض ةسههرائيل شههر  األردن بالتفصههيل 

تهيليُاهههههوا أيررضيهههههُهأر يف  هههههريائِيلي ويامر ـــــر وق  ُملُهههههوُ  األيررِض الَّهههههِذي ي ضيهههههريبهيُهأر بهينُهههههو ِةسر َعْبـــــر  األ ْرد نِّ َنْ:ـــــَو ش 
ــــْمس   ههههُروِ :  اْلَعَربَــــة  ويُههههلا  نَ َجبَــــل  َحْرم ــــو ِة ي  َواد ي َأْرن ــــونَ ، ِمههه ر الش  ِسههههيُهوُن ميلِههههُك * أيرههههوي الش 

هههاِهُ  يف  هههلاُج ِمههه ر َحْشــب ونَ األيُمههورِيانيي السَّ افيهههِة  َعر وع يــرَ ، الرُمتيسي َوَســـ   وي  َواد ي َأْرن ـــونَ الَّهههيِت عيليههى حي
ـــَواد ي  هههِف اْل ـــادَ ويِنصر ْلَع هههوني  َواد ي يـَبمـــوقَ ِة ي  ج  َـــة  وي  *ُرُهههوِم بيهههِك عيم  ـــر وتَ ِة ي  اْلَعَرب أيرهههوي  َبْ:ـــر  ك ًـ 

ههُروِ ، ويِة ي  ــة  الش  ــ:  ) َبْ:ــر  اْلَعَرَب ْل ههُروِ ،  يرِيههِا َبْ:ــر  اْلم  ــيم وتَ ( أيرههوي الش  ــا  َيش  ميِ  ، ويِمهه ي التهَّههير بـَْي
وييف  َعْشـَتار وثَ ويُرُهوُم ُعهوج  ميلِهِك بياشيهاني ِمه ر بيِقيَّهِة الرَّفيهائِيانيي السَّهاِهِ  يف *  س ف وح  اْلف ْسـَجة   يرتي 

ــــي ههههلاِج عيليههههى  *، ا ْ رَع  ــــونَ ويالرُمتيسي ــــل  َحْرم  ــــْلَخةَ وي  َجَب ــــانَ ويعيليههههى ُهههههلا  َس ِة ي ُرُههههِأ اجلريُشههههورِيانيي  بَاَش
ْلَعادَ ويالرميعرِايانيي ويِنصرِف  ُبوني.، رُُ ج   .(1)(2-1: 14" )يشوِم ِسيُهوني ميِلِك حيشر

 النص الثالث:
 هر السفر حدود هامل األرض يف اإلحهايل األول هما سبا بيان . وهنا  نصوص وردت 

ومه   ،يف السفر تذهر األراضي اليت أخذها يشوع باإلمجال ولانها ال تشال هامل أرض امليعاد
ـــْهل  وي  اْلَجً ـــوأل  وي  َأْرض  اْلَجَبـــل  فيضيهههريبي ييُشهههوُع ُههههلَّ "تلهههك النصهههوص قولههه :  ـــف وح  وي  الس  ويُههههلَّ  السم

ههريائِيلي.  هها أيميههري الههرَّب  ةِلههُ  ِةسر ههمية  هيمي ههرَّمي ُهههلَّ نيسي ههارِد ا، بيههلر حي هها. لير يُهبرههِا شي فيضيههريبهيُهأر ييُشههوُع ِمهه ر * ُمُلوِههي
ـــَن  يهههعي ويمجيِ  َغـــو ةَ ِة ي  قَـــاَدَش بـَْرن يـــعَ  ع ـــونَ ِة ي َأْرض  ج وش  بـْ يهههعي أُولئِهههكي الرُملُهههوِ  *  ج  هههذي ييُشهههوُع مجِي ويأيخي

ريائِيلي  ريائِيلي حياريبي عي ر ِةسر ة ، ألينَّ الرَّبَّ ةِل ي ِةسر  (.24-29: 19" )يشويأيررِضِهأر ُدفهرعية  وياِحدي

 النص الرابع:
فيأيخيذي " قول : ،ذها يشوع باإلمجالم  األراضي اليت أخ شيئ اوم  النصوص أيضا  اليت تذهر 

ههى هها أيميههري ُموسي ههرَّميُهأر هيمي ههيرِف. حي هها ويضيههريبهيُهأر ِحيههدا السَّ يههعي ُمُلوِههي  ييُشههوُع ُهههلَّ ُمههُدِن أُولئِههكي الرُملُههوِ  ويمجِي
                                 

 سبقت اإلشارة ة  مدن هذا الن  يف مبهث قصة يشوع يف سفره.  (1)
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. عيبرههدُ  ههعي ييههاِبنُي ميلِههُك وهههي: " ،(14: 11" )يههشالههرَّبا هها مسِي ههلي ِة ي يُوبيههابي ميلِههِك َحام ــورَ فهيليمَّ ، أيررسي
ْمر ونَ ، ويِة ي ميِلِك َماد ونَ  ، اْلَجبَـل  ويِة ي الرُمُلوِ  الَِّذي ي ِة ي الشامياِل يف * ، َأْكَشافَ ، ويِة ي ميِلِك ش 
 (.4-1: 11" )يشايررب ا م ْرتـََفَعات  د ورَ ، وييف الس ْهل  ، وييف ك ًـ ر وتَ جيُنوربَّ  اْلَعَربَة  وييف 

 النص اخلامس:
هذي ييُشهوُع ُههلَّ تِلرهكي األيررِض: " هذلك قوله :م  النصوص  و  ، ويُههلَّ اْلَجًـ وأل  ، ويُههلَّ اْلَجبَـلَ فيأيخي
ــنَ أيررِض  ــْهلَ وي  ج وش  ــَرع  ِمهه ي * ، َســْهَله  وي َجبَــَل ا ْســَرائ يَل وي  اْلَعَربَــةَ وي  الس  الصَّههاِعِد ِة ي  اْلَجبَــل  اأَلقـْ
ًَانَ يف بـَْعل  َجاَد ِة ي  َسع يرَ  ها ويضيهريبهيُهأر ويقهيهتهيليُهأر.َجَبل  َحْرم ونَ  يرتي  بـ ْقَعة  ل بـْ يهعي ُمُلوِههي هذي مجِي " . ويأيخي
 (.17-11: 11)يش

 النص السادس:
ههاءي ييُشهههوُع يف  لِههكي الرويقرههِت ويقهيهههريضي "قههال:  ،أيضهها  أخهههذه ألرض العنههاقيني ومهه  النصههوص ويجي

ــر ونَ ، ِمهه ر اْلَجَبــل  ِمهه ي  الرعينيههاِقيانيي  يههِع َعًَــاألَ ويِمهه ر  َدب يــرَ ويِمهه ر  َحبـْ ــوَ ا، ويِمهه ر مجِي ، ويِمهه ر ُهههلا َجَبــل  يـَه 
هريائِيلي، لِاه ر بهيُقهوا * . حيرَّميُهأر ييُشوُع ميعي ُمُدِ ِأر. َجَبل  ا ْسَرائ يلَ  فهيليأر يهيتيبياَّ عينياِقي وني يف أيررِض بيهِك ِةسر

ُدودي.   (.44-41: 11" )يشيف ايأَّةي ويجيتَّ ويأيشر

 النص السابع:
ورد نهههه  يههههذهر معظههههأ األراض الههههيت أخههههذها اههههرب األردن ولانههههها ال تشههههال هامههههل أرض 

هريائِيلي يف عيه رِ األُررُدنا ايررب ها، ويهُؤاليِء ُهأر ُمُلوُ  األيررِض " قال: امليعاد. الَِّذي ي ضيريبهيُهأر ييُشهوُع ويبهينُهو ِةسر
ًَــانَ يف  بـَْعــل  َجــادَ ِمه ر  ــَرع  ِة ي  بـ ْقَعــة  ل بـْ ههبياِش َســع يرَ الصَّههاِعِد ِة ي  اْلَجبَـل  اأَلقـْ ها ييُشههوُع أليسر . ويأيعرطياهي

هههبي فِهههريِقِهأر،  ههريائِيلي ِمريياث ههها حيسي ـــْهل  وي  اْلَجبَـــل  يف * ِةسر ـــف وح  وي  اْلَعَربَـــة  وي  الس  : اْلَجً ـــوأل  وي  اْلبَـرِّي ـــة  وي  السم
واي وني ويالرييُبوِسي وني. نهرعيانِي وني ويالرفيرِزاي وني وياحلِر ِثهاي وني وياأليُمورِي وني ويالراي  .(1)(1-7: 14" )يشاحلر

 النص الثامن:
مهههدن امللهههو   ههههر  ،الهههيت اسهههتو  عليهههها يشهههوعهثهههرية مههه  النصهههوص الهههيت  ههههرت أراضهههي  مههه  

                                 
 مت احلديث ع  مدن هذه النصوص الستة يف مبهث قصة يشوع يف سفره.  (1)
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 .(1)(42-1: 14)يش الذي  ضرهبأ يشوع نيالواحد والثالث

 النص التاسع:
مها جهاء يف اإلحههايل الثالهث عشهر  ،م  النصوص اليت يُعتمد عليهها يف  ديهد أرض امليعهاد

األراضههي الههيت  حيههث ةنَّ  ،يف وحههية الههرب ليشههوع وبههك ةسههرائيل بأخههذ مهها تبقههى مهه  أرض امليعههاد
استو  عليها يشوع ومه  معه  ال تشهال هامهل أرض امليعهاد الهيت وردت يف اإلحههايل األول مه  

ههااي ييُشههوُع. "وجههاء يف الههن :  ،سههفر يشههوع والنصههوص يف األسههفار الههيت سههبقت سههفر يشههوع ويشي
 : . تهيقيههدَّمرتي »تهيقيههدَّمي يف األييَّههاِم. فهيقيههالي ليههُ  الههرَّب  ثِههريية   أينرههتي قيههدر ِشههخرتي يف األييَّههاِم. ويقيههدر بيِقييههتر أيررض  هي

ههه ـــط يً يِّينَ ههههِذِه ِههههيي األيررُض الربياِقييهههُة: ُههههل  *  ِتالي ِ ِجهههدوا ِلالمر ِمههه ي * ، ويُههههل  اجلريُشهههورِيانيي َدائ ـــَرة  اْلف ل ْس
ــي: ور   ههري ِة ي ُرُههِأ  الشِّ ههِطيِنيانيي  ْقــر ونَ عَ الَّههِذي ُهههوي أيميههامي ِمصر نهرعيههانِيانيي أيقرطيههاِب الرِفِلسر ههُب لِلراي مِشيههاال  ُ رسي
ههِة:  سي ِمهه ي التهَّهههيرميِ  ُههههل  *  ، ويالرعيهههوِيانيي اْلَعْقر ونـ ـيِّ وي  اْلَجتِّـــيِّ وي اأَلْشـــَقل ون يِّ وي  اأَلْشــد ود يِّ وي  اْلمَـــوِّيِّ اخلريمر

َعـــان يِّينَ  ْبل يِّـــينَ وي *  ِة ي ُرُهههِأ األيُمهههورِيانيي  َأف يـــ َ يُدونِيانيي ِة ي الَّهههيِت لِلصاههه َممَـــارَة  ، وي َأْرض  اْلَكًـْ ، َأْرض  اْلج 
ًَــانَ ويُههل   ِس، ِمه ر  أيرههوي  ل بـْ يههُع *  َمــْدَخل  َحَمــاةَ ِة ي  َجبَــل  َحْرم ــونَ  يرهتي  بـَْعــَل َجــادَ ُشههُروِ  الشَّههمر مجِي

ًَانَ  ر ُساَّاِن اجلريبيِل مِ  يُع الصايُدونِيانيي َماي مَ  م ْسَرف وتَ ِة ي  ل بـْ هريائِيلي أينيا أي رُرُدُهأر ِمه ر أيميهاِم بيهِك  ، مجِي  ِةسر
ريائِيلي ُملرا ا هيميا أيميررُتكي  ا بِالرُقررعيِة إِلسر هي  (.1-1: 19)يش "ِة َّيا اقرِسمر

 النص العاشر:
 وحدودها كالتالي: ،لم يستول عليها يشوع ومن معه التي األراضي

 ستة قطاعات:قسأ األرشيدياهون جنيب جرجس األراضي املتبقية ة  
 القطاع األول:

ـــلم َدائ ـــَرة  اْلف ل ْســـط يً يِّينَ  ويقصهههد هبههها املنطقهههة ا هههاورة للجهههأء اجلنهههورب الشهههرقي مههه  البههههر  :ك 
 .(4)املتوسج اليت سانتها مجاعة م  الانعانيني

                                 
 ةليها بالتفصيل يف مبهث املخالفني لليهود يف عهد يشوع.سبا اإلشارة   (1)

 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (2)
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 القطاع الثاني:
ــــور يِّينَ  ــــلم اْلَجش  يف )جشههههور( الواقعههههة شههههرقي األردن بههههني حرمههههون  وقههههد سهههها  بعضهههههأ :وَك 

وباشههان وقهههد افتتههههت أراضههيهأ هنههها  يف حيهههاة موسههى النهههيب وهانهههت مهه  نصهههيب نصهههف سهههبج 
املههذهورون هنهها فرمبهها هههانوا مجاعههة  (نو اجلشههوري)(. أمهها 2: 14ويههش 12: 9منسههى الشههرقي )تههث

 وهههان علههى بههك ةسههرائيل أن أخههرى مهه  نفههس اجلشههوريني سههانت اههررب األردن جنههورب فلسههطني
 .(1)يفتهوا أرضهأ أيضا  
حامههوا مخسهها  مهه  املههدن الفلسههطينية  الههذي أقطههاب الفلسههطينيني اخلمسهة:  القطــاع الثالــث:

الابرية، وهانهت ههذه املهدن تقهع يف املنطقهة )مه  الشهيهور الهذي ههو أمهام مصهر ة  رهأ عقهرون 
 .(4)(مشاال  

والشهيهور: اسهأ مصهري معنهاه )حهرية اإلله  حهورس(،  :َأَمـاَم م ْصـرَ م َن الشِّي: ور  ال ى ي ه ـَو 
( أما الشهيمور املهذهور 9: 49وة   2: 19أي 1وقد ُدعي  ر النيل أحيانا  )شيمور( هما يف )

هنههها فههههو جمهههرى مهههاء مهههومسي جمهههاور للبههههر املتوسهههج يُعهههرف اآلن )بهههوادي العهههريش( علهههى احلهههدود 
  .(9)(ه الوحي )وادي مصر( دعا2: 92دالشرقية ملصر. ويف )ع

ــَماالل  ــم  َعْقــر وَن ش  اسههأ سههامي معنههاه "استئصههال" أو "عقههر" وهههي أقصههى عقههرون:  :ا لَــى ت خ 
(  17و 11: 1حهأ  1و 9: 19هرية با اه أقصى الشمال )يش اخلمس الش الفلسطينينيمدن 

( مث 21و 22و 44: 12الشهههههمالية )يهههههش  رومهههه هانههههت يف البهههههدء مهههه  نصهههههيب يهههههو ا، علهههههى 
: 12(إ فاانههت تقههع علههى احلههدود بههني سههبطي يهههو ا ودان )يههش 29: 11أعطيههت لههدان )يههش 

                                 
 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (1)
 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (2)
هلمهة شهيهور معناهها  . وقال القس أنطونيوس فاري:491األرشيدياهون جنيب جرجس.ص .شريل سفر يشوع  (3)

مادر أو أسود وهو ةشارة لنهر النيل بسبب وجود الطمي في  واملقصود هنا بالشيهور وادي العريش الذي يفصل  
نطونيههوس للقههس أ .هنعههان عهه  مصههر ألنهه  هههان هنهها  جمههرى مههاء مههومسي جمههاور للبهههر املتوسههج. تفسههري سههفر يشههوع

  النسخة اإللايونية. فاري.
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وههي احلهد الشهمايل  .(1)(11: 12(. ةال أن حدود يههو ا هانهت متهر ع هها )يهش 11:29، 11
عشههر مههيال . وقههد للمههدن اخلمههس. ورمبهها ماا هها اآلن قريههة )عههاقر( الواقعههة جنههورب يافهها بنهههو اثههك 

(، ولاههههه  12: 7( مث يف أيهههههام حهههههموئيل )احهههههأ11: 12فتههههههها اليههههههود يف أيهههههام يشهههههوع )يهههههش
 .(4)الفلسطينيني استعادوها

َعان يِّيَن َأْقطَاأل  اْلف ل ْسـط يً يِّيَن اْلَخْمَسـة :  املقصهود باألقطهاب احلاهام، حامهوا ت ْ:َسب  ل ْلَكًـْ
 لو  هأ نسبة ة  مد أ:وامل ،مخسا  م  املدن الفلسطينية الابرية

 نسبة ة  اأة. :اْلَموِّيِّ 
 نسبة ة  أشدود. :َواأَلْشد ود يِّ 

 .(9)نسبة ة  جت :َواْلَجتِّيِّ 
ــَقل ون يِّ  مشههايل اههأة بنهههو اثههك عشههر مههيال  وامسههها تقههع أشههقلون: و  ،نسههبة ة  أشههقلون :َواأَلْش

وهههان ألشهههقلون مينههاء حهههري يف العصهههور  .(2)اآلن )عسههقالن( وههههو اسههأ حمهههور عهه  امسهههها القهههدب
 الفلسهطينيني( ولاه  11: 1ههذه املدينهة يف عصهر القضهاة )قهض  سهبج يههو االغابرة. وقد أخذ 

عنهدما قتهل مششهون ثالثهني رجهال   الفلسهطينينياسيجعوها بعد وقت قصري، فقد هانت يف قبضهة 
 .(2)(11: 12م  أهلها )قض 
 نسبة ة  عقرون. :َواْلَعْقر ون يِّ 

                                 
 .199قاموس الاتاب املقدس.   (1)
 .497شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (2)
 سبا احلديث ع  اأة وأشدود وجت يف مبهث املخالفني لليهود يف عهد يشوع.  (3)
 .497شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (4)
 .12دس. صقاموس الاتاب املق  (5)
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  القطاع الرابع:
 .(1)وهانوا يسانون قرب اأة :َواْلَعو يِّينَ 

  القطاع الخامس:
َعان يِّينَ م َن التـ ْيَمن  ك لم َأْرض     :اْلَكًـْ

التههيم : أي اجلنههوب. واملقصههود األرض الههيت تبههدأ مهه  جنههوب فلسههطني وتتواههل يف األراضههي 
 .(4)الانعانية

  :َوَمَمارَة  ال ت ي ل لصِّيد ون يِّينَ 
ومغههارة الههيت للصههيدونيني ة  أفيهها ة  رههأ األمههوريني: متتههد هههذه املنطقههة مهه  مغههارة ة  أفيهها 

 مورية املقيمة اررب األردن.وحدود القبائل األ
  :ممارةو 

هذه مدينة رمبا دعيت هاذا نسبة ة  ةحدى املغارات الابهرية يف أرض لبنهان أو اجلليهل، و 
يقصهههههد هبههههها منطقهههههة املغهههههارات يف ههههههذي  اإلقليمهههههني، وقهههههد ههههههان )الصهههههيدونيون( أي أههههههل حهههههيدا 

الهيت تُهدعى  اجلليهل العليها وقال يل هلر  هي " القسأ اجلبلهي مه وقال وليأ مار :  .(9)يسانو ا
مالجهههمل   يف أوقهههات  فيهههها مههه  الاههههوف الهههيت ههههي أحيانههها  بهههبالد الصهههيدونيني الاهفيهههة لاثهههرة مههها

 وقال يوسيفوس " أن الاهوف هثرية يف األرض املقدسة "  .للقتلة " احلروب وخمابمل
ر قاديشهها وقههال رهبههان ديههر قنههوبني للموسههيو دي الروس " أن بههني اجلبههال الههيت جيههري بينههها  هه

رة " هنها ههي هههف واحهد هبهري ورأى بعضهأ أن "مغا .يقل ع  مثاين مائة م  الاهوف " ال ما
 "مغههارةاسههأ عهه ي معنههاه ": . ويف قههاموس الاتههاب املقههدس(2)ي  يف لبنههان شههرقي حههيداأ عنههد جهه

                                 
، وسههبا احلههديث عهه  العههويني يف مبهههث املخههالفني 491شههريل سههفر يشههوع. األرشههيدياهون جنيههب جههرجس.ص  (1)

 لليهود يف عهد يشوع.
 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (2)
 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (3)
 (.114/ 9القدب. )"السن  القوب يف تفسري أسفار العهد   (4)
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 .(1)( ويغلب على الظ  أ ا مغارة جأي  شرقي حيدا2: 19وهي مدينة للصيدونيني )يش 
  أفي :: ا َلى َأف يَ  ا َلى ت خ م  اأَلم ور يِّينَ 

فهههي اآلن )أفقهههة( مشههايل حهههيدا عههه   ههر ةبهههراهيأ وهانههت للفينيقيهههني. وقهههد فههتح بنهههو ةسهههرائيل 
هلمهههة ع انيهههة معناهههها "قهههوة أو  .(4)(11: 14مدينهههة أخهههرى باسهههأ )أفيههها( علهههى يهههد يشهههوع )يهههش

( ومبههها أ ههها يف 2: 19مههه  أخهههذها )يهههش  ونسهههرائيلياإلمدينهههة فينيقيهههة ل يهههتما   : حصههه " وههههي
فقههد ورد  هرههها مههع أرض اجلبليههني ويههرجَّح أ هها أفقههة احلديثههة عنههد نبههع  ههر ةبههراهيأ  حههيدونمشههال 
 .(9)بيبلس، أي جبيل احلديثةشرقي 

  األموريون:
ت تسها  اهررب هانت قبائل منهأ تسا  شرقي األردن، والقبائل األمورية املذهورة هنها هانه

 .(2)األردن
أرض اجلبليهني وههل لبنهان أهو شهرو  الشهمس مه  بعهل جهاد  هت جبههل  القطـاع السـادس:
 حرمون ة  مدخل أاة.

 : وهىه المًطقة تشتمل على
ْبل يِّينَ  َوَأْرض     :اْلج 

بهههل( الهههيت تهههدعى اآلن )جبيهههل( مشهههايل بهههريوت بنههههو اثنهههني باسهههر اجلهههيأ، سهههاان بلهههدة )جِ 
. وهههههههذه األرض ل تعههههههجي لسههههههاحل ا ههههههاور لههههههاواألرض املههههههذهورة هنهههههها ا .(2)وعشههههههري  هيلههههههو مههههههيا  

 . ومهه  هههؤالء اجلبليههني اسههتخدم سههليمان عههد ة حههناع يفرائيليني. أل هها خههارج حههدود هنعههانل سهه
                                 

 .191قاموس الاتاب املقدس. ص  (1)
 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (2)
 .11قاموس الاتاب املقدس. ص  (3)
وُأشههري ةلههيهأ يف مبهههث املخههالفني لليهههود يف عهههد  .491شههريل سههفر يشههوع. األرشههيدياهون جنيههب جههرجس.ص  (4)

 يشوع.
 .491األرشيدياهون جنيب جرجس.صشريل سفر يشوع.   (5)

http://kotob.has.it

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_249.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/14_SAD/SAD_102.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/14_SAD/SAD_102.html


 دراسة عقدية نقديةسفر يشوع  
403 

 وههان اليونهانيون ،(1: 47انوا م  املشهوري  ببناء السف  )حأ وه ،(11: 2مل1ةقامة اليال )
وفيهها اليهوم خهراب وأ هالل تشههد مبها هانهت عليه  مه  العظمهة  ،والرومانيون يسمون جبيل بِبُلس

جبيل مرهأ عبادة وهانت  .وفيها حجارة هثرية تشب  املوجودة يف آثار هيال سليمان يف أورشليأ
 . (1)متدت يف هل لبنان ووحلت ة  دمشا( اليت ا12: 1حأ متوز القبيهة. )

ًَاَن َنْ:َو ش ر وق  الش ْمس     :وَك لم ل بـْ
وههههل لبنهههان أهههو شهههرو  الشهههمس: أي ههههل أراضهههي لبنهههان مههه  أقصهههى الشهههر ، وهانهههت ههههذه 

 األراضي تاتنفها سلسلتان م  اجلبال م  الشر  وم  الغرب.
  :م ْن بـَْعَل َجادَ 

 17: 11م  بعل جاد  ت حرمون ة  مدخل أاة: وهي املنطقة الغربية املذهورة يف )يهش
 .(4)(7: 14و

  :بعل جادو 
: 11اسأ عه ي معنهاه "معسهار البعهل" ههان بعهل جهاد منتههى فتوحهات يشهوع مشهاال  )يهش 

ن ماانههههه  اآلن ة(. وال يعهههههرف ماانههههه  علهههههى وجههههه  التهقيههههها وقهههههد قهههههال 2: 19و 7: 14و 17
بعههل و  (.بعلبههك) ورأى بعضهههأ أ هها. (2)(هههي )بانيههاس( أو )قيصههرية فيلههبسوقيههل:  .(9)""حاحههبيا
الههههههرب  :و هههههها ويههههههذهرو ا ومعههههههىن البعههههههللسههههههار البعههههههل والبعههههههل الشههههههمس هههههههانوا يؤ أي مع :جههههههاد
 . (2)السيد أو

 .(1)هو حاليا  جبل الشيت :َتْ:َا َجَبل  َحْرم ونَ 
                                 

 (.114/ 9السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. )  (1)

 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (2)
 .119قاموس الاتاب املقدس. ص  (3)
 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (4)
 (.114/ 9دب. )السن  القوب يف تفسري أسفار العهد الق  (5)
 .491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس.ص  (6)
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 : ا َلى َمْدَخل  َحَماةَ 
 بلههههدة أههههاة الههههيت تقههههع ة  ا ههههاور للبهههههر األبههههيض املتوسههههج ويههههؤدي ة هههههو السهههههل الواسههههع 

األرض حهههوايل مدينهههة أههه  وههههي سههههل  :"بمـــدخل حمـــاةيهههراد "وقهههال ولهههيأ مهههار :  .(1)مشالههه 
مفتههويل ة  الشههمال أههو أهههاة وة  الشههر  أههو بريههة سهههورية وة  اجلنههوب أههو ربلههة والبقهههاع وة  

 .(4)الغرب أو بالد احلص  والبهر وهي باحلقيقة مدخل لال هذه اجلهات
  :َجم يع  س ك ان  اْلَجَبل  

 .(9)لبنان ة  مسرفوت ماب أي مجيع الساان املقيمني يف األراضي املمتدة م 
ًَانَ    :ا َلى م ْسَرف وَت َماي مَ . م ْن ل بـْ

وموقعهها اآلن - ،الينهابيع أو امليهاه السهاخنة قع على البهر املتوسج مشايل فلسهطني ومعناههات
وقال ولهيأ مهار : أي حمرقهات املهاء وههي اسهأ موضهع يف  ،(2) ا يراه املفسرون "عني املشريقة"فيم

 هي حرفند جنوب حيدا على بعد ثالثة أميهال منههاو وهي قريبة م  لفمح حرفة  ،مشايل فلسطني
 .(2)قرب شا مل البهر

 .(1)-حيدا–ساان حيدون  :َجم يع  الصِّيد ون يِّينَ 
يف وحية يشوع تذهريه لبهك ةسهرائيل بهنعأ اهلل ومنهها تقسهيأ األرض  ،وجاء في آخر السفر

و هر احلهدود أ ها متتهد مه   ،واليت ل يستولوا عليها بعدبني األسباش سواء األراضي اليت فتهوها 

                                 
، وسهبا اإلشهارة ةليه  يف حهدود أرض امليعهاد قبهل سهفر 491شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جهرجس.ص  (1)

 يشوع.
 (.114/ 9السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. )  (2)
 .491جرجس.ص شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب  (3)
  .114ص ياهون.ألرشيدشريل سفر يشوع. ل ينظر:  (4)

 (.11/ 9السن  القوب يف تفسري أسفار العهد القدب. )ينظر:   (5)
 سبا احلديث عنها يف مبهث قصة يشوع يف سفره، واملخالفني لليهود يف عهد يشوع.  (6)
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ُت ليُاهأر بِالرُقررعيهِة ههُؤاليِء " :قهال ،(1)األردن شرقا  ة  البهر األبهيض املتوسهج اربها   اُنرظُهُروا. قيهدر قيسيهمر
هههُعوِب الَّههه يهههِع الش  ، ِمههه ي األُررُدنا ويمجِي هههبياِ ُاأر هههبي أيسر ههها حيسي هههُعوبي الربيهههاِقنيي ُملرا  هههِر الش  هههتُههيا، ويالربيهر يِت قهيريضر

ِس.  (. 2: 49" )يشالرعيِظيِأ أيروي ُاُروِب الشَّمر
يتَّضههح مهه  خههالل الن صههوص عههدم االت فهها  علههى حههدود معي نههة ، وفيههها اخههتالف بههني وهاهذا 
هههج ارب ههها ة   هههر  نصوحهههها ، ولاههه  احلهههدود األقهههرب لالت فههها  ههههي : مههه  البههههر األبهههيض املتوس 

 الفرات شرق ا ، وم  وادي العريش يف حهراء سيناء جنوب ا وحّت جبال لبنان مشاال  .
 ( . 2المل:  رقم ) وال:دود المىكورة في نصوا حدود أرض الميعاد موض:ة في 

 
 
 
 
 
 

                                 
 .927شريل سفر يشوع. األرشيدياهون جنيب جرجس. ص  (1)
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 املبحث الثاني
 وحديثاً  مناقشة املزاعم الدينية يف أرض امليعاد قدمياً 

وههي مه  أدلهة عقيهدهأ  ،أرض امليعاد بالنسبة لليههود ههي أعظهأ جهأاء وهرامهة مه  الهرب لهأ
والاههأ الائههل مهه   ،وهرسههوا لههذا املعتقههد اجلهههد العظههيأ ،بههأ أ شههعب اهلل املختههار وأبنهها ه وأحبهها ه

 النصوص احملرفة ليسيت هذا املعتقد يف نفوس عامة اليهود.
جيهههد فيهههها مههه  اخللهههل  ،الهههيت بنهههوا عليهههها مهههأاعمهأ -عنهههدهأ–واملتأمهههل يف النصهههوص املقدسهههة 
ص ويظهههر مهه  خههالل تلههك النصههو  ،ويقلههب علههيهأ ا هه  ،الواضههح الههذي يههدحض هبهها مههأاعمهأ

 تسا الت حمرية يقفون أمامها حيارى ال تريون لا جوابا .
-قههههدميا  مهههه  خههههالل النصههههوص املقدسههههة  ،وسههههأعرض هنهههها باختصههههار مناقشههههة لتلههههك املههههأاعأ

وحههديثا  املههأاعأ الههيت تههو  ه ههها احلرهههة الصهههيونية ودولههة ةسههرائيل املعاحههرة والههيت تبههك  ،-لههديهأ
ة وتسهههتخدمها هذريعهههة لتهقيههها أههههداف وأ مهههاع مأاعمهههها انطالقههها  مههه  تلهههك النصهههوص املقدسههه

 وةن هان قادها م  أه  أنصار العلمانية. ،سياسية

 عناصر مناقشة مزاعم أرض امليعاد:
 ما هو الوعد؟

وهههههان أول  ،-حسههههب زعههههأ اليهههههود–أعطههههاه الههههرب إلبههههراهيأ بههههامتال  أرض هنعههههان  مههههاههههو 
ههذي تصههريح بالوعههد مهها جههاء يف سههفر التاههوي :  ههاريايي امرريأيتيههُ ، ويُلو  هها ابرهه ي أيِخيههِ ، ويُهههلَّ "فيأيخي أيبهرههرياُم سي

نهر  ُبوا ِة ي أيررِض هي هي ههارياني. ويخيريُجههوا لِييههذر هها يف حي تهيلياي تهينهيييهها ويالنه ُفههوسي الَّههيِت امر هها الَّههيِت اقهر تهينهييياِهِمي عيههاني. فيههأيتهيورا ُمقر
نهرعياني. تيازي أيبهرهرياُم يف * ِة ي أيررِض هي نهرعيهانِي وني وياجر هاني الراي هِايأي ِة ي بهيل و يهِة ُمهوريةي. ويهي هاِن شي األيررِض ِة ي مياي

: * ِحينيئِههذ  يف األيررِض.  هههري الهههرَّب  أليبهرههريامي ويقيهههالي فهيبهيهههىني ُهنيههها ي «. ل ًَْســـل َ  أ ْعط ـــي هـــى ه  اأَلْرضَ »ويظيهي
حي     (.7-2: 14. )تك"ا لِلرَّبا الَِّذي ظيهيري لي ُ ميذر
ائِريِة، يف سفر التاوي : "هذلك جاء  و  نهرعياني، ويُلوش  سيهاي ي يف ُمهُدِن الهدَّ أيبهررياُم سياي ي يف أيررِض هي

هههُدومي.  هههريار ا ويُخطيهههاة  ليهههديى الهههرَّبا ِجهههدوا.* وينهيقيهههلي ِخيياميهههُ  ِة ي سي هههُدومي أيشر هههُل سي هههاني أيهر ويقيهههالي الهههرَّب  * ويهي
ُنوب هها »لُههوش  عينرههُ :  أليبهرههريامي، بهيعرههدي اعرتِههأيالِ  نهييرههكي ويانرظُههرر ِمهه ي الرميورِضههِع الَّههِذي أينرههتي ِفيههِ  مِشيههاال  ويجي اررفيههعر عييهر
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ههررق ا ويايررب هها،  يههعي األيررِض الَّههيِت أينرههتي تهيههريى * ويشي عيههُل *  َلــَ  أ ْعط يَهــا َول ًَْســل َ  ا َلــى األَبَــد  ألينَّ مجِي ويأيجر
ههُلكي أييرض هها يُهعيههد .  ههد  أينر يهيُعههدَّ تُهههريابي األيررِض فهينيسر ههتيطياعي أيحي ههّتَّ ِة يا اسر تُهههرياِب األيررِض، حي ههليكي هي قُههِأ * نيسر

 (.17-14: 19" )تك«َلَ  أ ْعط يَهاضيهيا، أليينا امرِش يف األيررِض  ُولييا ويعيرر 
 ،اخههتالف بههني نصوحههها يف  ديههد حههدودها مث توالههت نصههوص الوعههد يف بقيههة األسههفار مههع

وحههااوا علههى  ،ومههع  لههك بههىن اليهههود علههى هههذه النصههوص اعتقههادهأ بههأحقيتهأ يف أرض امليعههاد
وعملوا جاهدي  لتهقيا تلك الوعود واملأاعأ على أرض الواقع. ولاه   ، لك مأاعأ واعتقادات

يبدو للقار  السطهي أن )م": يقول "الفرد جيو  ،هذه الوعود واملأاعأ  تاج للمناقشة والفه 
مث تاههرر هههذا -وعههدا  ةليهها  مههر عليهه  مهها يقههرب مهه  أربعههة آالف عههام بإعطههاء أرض لشههعب معههني 

وة ا هههان هههو  ،لتلههك األرض مبقتضههى احلهها اإللههي جيعههل مهه  هههذا الشههعب مالاهها   -الوعههد مههرارا  
قههييل فههه  بعههض ومهه  مث فههإين أ ،هأ بفلسههطني فالبههد مهه  فهصهه  بعنايههةسههند اليهههود يف مطههالبت

النصهههوص املألوفههههة لليهههههود الهههذي  ميارسههههون ديههههنهأ والهههيت هانههههت عميقههههة األثهههر يف بعههههض اليئههههات 
 يف أمرياا. والنقاش  ات األمهية هي: خاحَّةاملسيهية، 

 لمن كانا الوعود؟ -1
 ما حدود األرض الموعودة؟ -4
 .(1)(؟هل كان الوعد نهائيال أم كان مشروطال  -9

باإلضهافة لنقهاش  ، تهاج فعهال  لبهثهها والوقهوف معهها وقفهة فاحصهة دقيقهةوهذه نقاش مهمة 
 أخرى مهمة تفند حقيقة مأاعأ اليهود يف استهقا  أرض امليعاد.

 ملن كان الوعد؟
ـــراهيم ـــىي قطعـــه الـــرأل  ب ـــوعم اليهـــود أن الوعـــد ال كـــان لهـــم دون   ،أول المـــواعم: ي

وقــد وردت الًصــوا بقطــع الوعــد لهــم  ،كــونهم نســل ابــراهيم واســ:اق ويعقــوأل  ،غيــرهم
 ولًسلهم دون غيرهم.

                                 
 .917ص حابر  عيمة. .ريت اليهودي العامالتا  (1)
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يستند اليههود يف زعمههأ ههذا علهى النصهوص الهواردة يف سهفر التاهوي  واألسهفار  المًاقشة:
 ألن الوعد جاء إلبراهيأ ونسل  وهأ بأعمهأ نسل ةبراهيأ. ،م  بعده

( يف سهههفر جهههاء أول وعهههد حهههريح بإعطهههاء فلسهههطني لنسهههل ةبهههراهيأ يف شهههايأ)نابلس حاليههها  
:  : "التاههوي  ههري الههرَّب  أليبهرههريامي ويقيههالي ــي هــى ه  اأَلْرضَ »ويظيهي ( حههني هههان 7: 14) "«ل ًَْســل َ  أ ْعط 

يهعي " :قيهل له ويف اإلحههايل الهذي بعهده  .ةبراهيأ يقف على تلة على مقربة م  بيهت ةيهل ألينَّ مجِي
يف نفس السفر جهاء و   .(12: 19)تك"َول ًَْسل َ  ا َلى األََبد  َلَ  أ ْعط يَها األيررِض الَّيِت أينرتي تهيريى 

ــي هــى ه  "أيبهرههريامي ِميثياق هها قيههاِئال :  يف  لِههكي الريهيههورِم قيطيههعي الههرَّب  ميههعي أهثههر وضههوحا : " لوعههدا ل ًَْســل َ  أ ْعط 
هههرِ اأَلْرضَ  ههري ِة ي النهَّهر هههِر ِمصر ههِر الرُفهههرياتِ  ، ِمهه ر نهيهر بِهههرِي، نهيهر السهههفر  وتاههرر ههههذلك يف ،(11: 12)"الراي

ـْن بـَْعـد كَ نفس  الوعد ولا  هذا الن  تضم  الوعهد امللهك األبهدي: "  َوأ ْعط ـي لَـَ  َول ًَْسـل َ  م 
، ُهلَّ أيرر  ا أيبيِديواأيررضي ُارربيِتكي نهرعياني ُملرا   .(1)(1: 17) "ِض هي
الوعههود هههذه أن الههرب أعطههى  يتضههح واريههها مهه  نصههوص الوعههد النصههوصه ومهه  خههالل هههذ
 .ولنسل  م  بعده ،إلبراهيأ علي  السالم

-الوعهود املقطوعهة لنسهل ةبهراهيأ  فهالأعأ الهذي يتشهد  به  اليههود أ هأ وحهدهأ الورثهة لهذه
ة  ةن نسههل  ،تعمههدال يتفهها مههع مههدلول النصههوص بههل هههو التهريههف والتضههييا امل -عليهه  السههالم

نسههل  عليهه  السههالم فامهها أن ةبههراهيأ  لضههرورة مجيههع املنهههدري  مهه يشههمل با ةبههراهيأ عليهه  السههالم
 ،الذي هو ابن  األه   فهو أب إلمساعيل علي  السالم إالسالم أب إلسها  علي  السالمعلي  
  .يا  أخاه ةسها  بأربع عشرة سنة فهو

هما أنه    ،ذي  هأ  رية ةمساعيل علي  السالمهو اجلد األعلى للعرب ال   السالمعليفإبراهيأ 
 .(4)ية يعقوب ب  ةسها  عليهما السالم ةسرائيل الذي  هأ  ر اجلد األعلى لبك

                                 
 .911-917ص حابر  عيمة. .التاريت اليهودي العام ينظر:  (1)

. حممههد بهه  علههي بهه  حممههد آل عمههر، جملههة البيههان، اململاههة العربيههة السههعودية، عقيههدة اليهههود يف الوعههد بفلسههطني  (2)
م. وأحل هذا الاتاب رسالة علمية لنيل درجة املاجستري م  جامعهة أم القهرى 4999 –ه 1242الطبعة األو ، 

 .417مباة املارمة، قسأ العقيدة بالية الدعوة وأحول الدي . ص
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ني حهني هانهت الهبالد واملعروف جيدا  أن الاثري م  العرب حهبوا موسى ويشوع ة  فلسهط
افت  وقد هان عربيا  ويرجع الاثري م  جنايل موسى ة  عطف جيثر واملديك وهرم ضي ،حمتلة جأئيا  
 .(1)وأا ملوسى

ومما يسترعي الً ـر أن هـىه الصـهيونية الديًيـة )والتـي لـم تمتـد يقول روجي  جارودي: 
اال الى جماعات م:دودة( لم تل  ق  معارضة من المسلمين الـىين يعتبـرون أنفسـهم مـن 

 .(4)براهيم وال يًكرون ديًها رية 
 ،رض امليعهادولاي كهرج اليههود مه  تبعهة ةلهأامهأ بهدخول  ريهة ةمساعيهل يف الوعهد بهامتال  أ

ليؤهدوا اختصاحهأ بالوعد م   ،يعقوبمث ل ،خاحَّةالبن  ةسها   بعد ةبراهيأ الوعدقطع  أُعيد
ــَ  َول ًَْســل  َ أليينا جههاء يف سههفر التاههوي  يف خهه  ةسههها : " ، ريههة ةبههراهيأ يههعي هههِذِه  َل أُعرِطههي مجِي

ُت الرِباليِد، ويأييف بِالرقيسيِأ الَِّذي أي  سهفر  يف وبعد  لك جهاء (.9-4: 41" )تكإِلبهررياِهيأي أيبِيكي قرسيمر
ههارياني. التاهوي  يف خهه  يعقههوب: " ههبي أيرههوي حي ههبرع  وي يهي ههريجي يهيعرُقههوُب ِمهه ر بِئرهِر سي ان هها * فيخي ويحيههاديفي مياي

هههاِن وي  ههاريِة الرمياي هههذي ِمهه ر ِحجي ، ويأيخي انيهههتر قيههدر ايابيههتر ويضيههعيُ   يرههتي ريأرِسهههِ ، ويبيههاتي ُهنيهها ي ألينَّ الشَّههمرسي هي
هههههانِ في  هههههطيجيعي يف  لِهههههكي الرمياي ههههها، ويِة يا ُسهههههلَّأ  مينرُصهههههوبية  عيليهههههى األيررِض ويريأرُسههههههيا ميييهههههس  *  اضر ويريأيى ُحلرم 

هُة اهلِل  ههاالسَّهمياءي، ويُهههوي يا مياليِئاي هي ة  وينيازِليهة  عيلييهر هها، فهيقيه ويُههوي يا الههرَّب  *  حيههاِعدي هي : وياقِهف  عيلييهر أينيهها الههرَّب  الي
. األيررُض الَّيِت أينرتي ُمضرطيِجع  عيلييهرهي   :41) "أ ْعط يَها َلَ  َول ًَْسل  َ ا ةِلُ  ِةبهررياِهيأي أيبِيكي ويةِلُ  ِةسرهيا ي

11-19). 
ومهه  املعلههوم أن اهلل ال  ،فههاحتجوا بقضههية النسههل ليختصههوا بالوعههد علههى مهها هههانوا مهه  العمههل

فلههيس بههني اهلل وبههني عبههاده حههلة سهههوى  ،أبههديا  بههدون شهههرش وال قيههد يعطههي عهههده ألحههد عطههاء  
ومهه  أوضههح  ،وهههذا مهها حههرحت بهه  أسههفارهأ يف أهثههر مهه  موضههع ، اعتهه  سههبهان  وامتثههال أمههره

حرمهها أ مهه  دخههول األرض املقدسههة وتههيههأ يف سهههيناء  ،األدلههة وأجالههها يف هتههبهأ علههى  لههك
ومهه   ،عهههد أعظههأ أنبيههائهأ موسههى عليهه  السههالم وهههان  لههك يف ،أربعههني سههنة ملعصههيتهأ أمههر اهلل

األمثلة على  لك مها ورد يف سهفر يشهوع مه  هأميهة  ليعهة جهيش يشهوع يف عهاي بسهبب معصهية 
                                 

 .911-911ص حابر  عيمة. .التاريت اليهودي العام ينظر:  (1)

 .1. صل" روجي  جارودييف ةسرائل"م  (2)
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ومهها حهدث لبههك ةسهرائيل بعههد يشهوع يف زمهه  القضهاة مهه  هأميهة وناههوص أمههام  ،عخهان بهه  هرمهي
 أسههههفارهأ خصههههومهأ بسههههبب وقههههوعهأ يف الشههههر  ومعصههههيتهأ لههههرهبأ حسههههب مهههها هههههو مههههذهور يف

سهيأف  هرهها قريبهها  -واألمثلهة علهى  لهك هثههرية  ،وههذلك مها جههرى لهأ يف السهيب البههابلي ،وهتهبهأ
 فإن اهلل تعا  ال يعطي عهده للظاملني. ،-ةن شاء اهلل

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) :قال تعا 

 .[142]البقرة:(   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )ل احلهههافمح ابههه  هثهههري يف قولههه  تعههها : قههها

فيها ةعالم م  اهلل إلبراهيأ اخلليل علي  السالم أن  سيوجد م   ريتك م  هو ظال لنفس  هما )
وال  ،الظهههال ال يصهههلح أن ياهههون خليفهههة    ههههر جماههههد واهههريه. مث نقهههل قهههول ابههه  خهههويأ املهههالاي:

 .(1)(وال راويا   ،ال شاهدا  و  ،ةوال ةمام حال ،مفتيا   وال    ،حاهما
يقهرر  ،الرد م  رب  الذي ابتاله واحطفاه؟ وجاءه  (ڭ ڭ ڭ ) قال سيد قطب: )

 ،وليسههت وراثههة أحههالب وأنسههاب ،وبالصههاليل واإلميههان ،أن اإلمامههة ملهه  يسههتهقو ا بالعمههل والشههعور
ودعهههوى القرابهههة  والهههدم واجلهههنس  ،ة ههها ههههي وشهههيجة ديههه  وعقيهههدة ،فهههالقرىب ليسهههت وشهههيجة حلهههأ ودم

بالتصور اإلمياين الصهيح  .(4)والقوم ةن هي ةال دعوى اجلاهلية اليت تصطدم احطداما  أساسيا  
األو  وهان ههو الرسهالة هان هو الرسالة   -مبعىن ةسالم الوج  هلل وحده-م ةن اإلسالوقال: 

 ،ل وةسهها  ويعقهوب واألسهباشةمساعيه وهاذا اعتقهد مه  بعهده ،األخرية.. هاذا اعتقد ةبراهيأ
.. مث آلت أخريا  ة  ورثة ةبراهيأ م  املسلمني ة  موسى وعيسىحّت أسلموا هذه العقيدة  اها 

عنهها  . ومه  فسهاووريث عهودها وبشهاراها ،هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها فم  استقام على
 .راثت  لذا العهد وبشارت د فقد و وق ،فقد فسا ع  عهد اهلل ،وراب بنفس  ع  ملة ةبراهيأ

 هههرد أ هههأ أبنهههاء  ،والنصهههارى يف احهههطفائهأ واجتبهههائهأعندئهههذ تسهههقج ههههل دعهههاوى اليههههود 

                                 
 (.192/ 1ه. )1291جلوزي، الرياض، الطبعة األو ، تفسري اب  هثري، دار اب  ا  (1)

 (.1/114م. )1119 –ه 1299مصر، الطبعة التاسعة، -يف ظالل القرآن. سيد قطب، دار الشرو ، القاهرة  (2)
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منهههذ مههها اأرفهههوا عههه  ههههذه  ! لقهههد سهههقطت عهههنهأ الوراثهههةوههههأ ورثتههه  وخلفههها ه ،ةبهههراهيأ وحفدتههه 
 .(1)العقيدة

حمهال  لهذا ن ياهون الصهاحلون مه  بهك ةسهرائيل يف أ -وفا مفاهيمنها اإلسهالمية-)ال ةشاال 
فهههو أن  ههرف تلههك النصههوص  ،أمهها اإلشههاال الابههري ،أيههام هههانوا مفضههلني علههى العههاملني الوعههد

فايهف تسهند اإلمامهة يف الهدي   ،سهواء اسهتقاموا أم اعوجهوا ،أبهديا  لتظل مربو ة بهاليهود ارتبا ها   
 .(4)(اللعنة والغضب فاء واالختيار ة ة  قوم قد أخرجوا م  االحط

وأن اجلهنس  ،و ا يدل على أن الوعد والعهد ل يا  لنسل ةبهراهيأ عههدا  أبهديا  بهدون شهرش
تلهك الصهفات  ،وأن الوشيجة وشيجة الهدي  والعقيهدة ،لوحده ال يعطي استهقا  الوعد والعهد

والريههادة وقههد الههيت انتشههرت يف هتههبهأ وأسههفارهأ عهه  األمههة واملدينههة الههيت سههتاون حههاحبة القيههادة 
ههي  فههايقهول:  ،سفر احلوايل يف هتاب  "يوم الغضب هل بهدأ بانتفاضهة رجهب" مجعها الشيت د.

 ماة" م  هتاهبأ املقدس نورد أهثرها بهالن  ي بعض حفات بيت اهلل "الاعبة" وبلده احلرام "
 : احلريف وبعضها باملعىن اختصارا  

أي  ح أي اخلالحية اليت يف عههد املشهيبالشنييأ املشيهية..)أورشليأ اجلديدة = أورشل -1
  .وعود(املخل   امل

 .وأم  وأنبع اهلل لأ املاء فيها اليت عا  فيها ةمساعيل ،جبال فاران يف برية أو -4
 . ن ةبراهيأ يتطلع ةليها بشو املدينة اليت ها -9
 . ساا ا بنو قيدار ) رية ةمساعيل( -2
 ليقة. هي بلد األمني الصاد  رئيس اخل -2
 . ليس فيها هيال -1

                                 
حممد ب  علي ب  حممد  "عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني"وينظر:  (.111/ 1) يف ظالل القرآن. سيد قطب.  (1)

 .422-422آل عمر. ص
.نقههال  عهه  هتههاب "أههى 421-422. حممههد بهه  علههي بهه  حممههد آل عمههر. صعقيههدة اليهههود يف الوعههد بفلسههطني  (2)

 ، د.عبدالعأيأ مصطفى هامل.41-47" ص4999سنة 
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 . بالنسبة للبيت اجلديد شيئ اعت  ي هيال سليمان يف هل عظمت  ال -7
 . البيت اجلديد شال  ماعب -1
 . املاعبة فيها حجر هرب -1
 . تتأي  باإلهليل واحللي هالعروس -19
 . يدنو منها الرعب يهاهبا هل م  يناوئها وال -11
 . احلياة جمانا  في  شفاء )زمأم(بع ماء عند الاعبة ن -14
 تغلا. تح أبواهبا ليال  و ارا  التف -19
 .  ثو عندها هل رهبة يف الاون -12
 . يع  فيها جنس ريا املقدسة الا الطتاون هنا  ساة و ريا يقال ل -12
 . يدخلها شيء جنس ال – 11
  .(1)أبنا ها أهثر م  أبناء القدس -17
 . والداعني فيهاتضيا بساا ا  -11
 !!جد امللو  أمامها ويلهسون ابارهايس -11
 . يأول ةحسان اهلل وسالم  عنها وال تأول اجلبال واآلهام -49
 . ةليها اىن األمأ تتهول ةليها ثروة البهر ويأف -41
 . تمع ةليها الناس ويأتون م  بعيدجي-44

                                 
تمهع يف ههذا املسهجد احلهرام فلو أن هنيسا  لليهود اجتمهع فيه  مهرة واحهدة يف السهنة مثلمها جييقول د.سفر احلوايل:   (1)

مهه  املصههلني يف فريضههة واحههدة مهه  الصههلوات اخلمههس اليوميههة جلعلههوه حادثهها  تاركيهها !! مث هههأ يبهثههون وينقبههون عمهها 
. سفر احلوايلد. .وجود ل  ةال يف خميلتهأ اليت أفسدها الوثنيات منذ القدم. يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب ال
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وفاران وقيدار ، سبأ ومدي   والغنأ القادمة م  الغرب والشر  تضيا أرضها ع  اإلبل -49
 . وكدمها رجال مأرب

  .( ةلي  األمأ ليعبدوا اهلل في  )عرفاتلا جبل مبار  تسري -42
 . لتقرب ة  اهلليف حرية ا ،الال عند البيت سواء -42
  .(وب اسأ اهلل على جباه أهلها!! )سيماهأ يف وجوههأ م  أثر السجودمات -41
 .در ع  الطبيعة )البول والغائج(يص ع  ما ميتنع العباد حول البيت -47
الفخهههذي  ياهههون رأس الرجهههل عاريههها  واملهههرأة تغطهههي رأسهههها ويلبسهههون مههه  احلقهههوي  ة   -41

 . وجيأون شعر رأسهأ جأا  )اإلحرام والتهلل(
 .(1)-يريدون اإلقرار باحلقيقة أل أ ال-التوراة بشأن هذه املدينة  روسا لقد حار مف

فسههريات البايبههل( تعههاموا عنههها وربطههوا يف تهالشههمس ولاهه  مفسههري )حههفات جليلههة  وقههال: 
 . متناقضة

"أورشههليأ رمأيههة" وتههارة  ون أن هههذه األوحههاف ملدينههة مساويههة، وتههارة يأعمههون أ ههافتههارة يأعمهه
 . يت ستاون يف العهد األلفي السعيد" أي اليأعمون أ ا "أورشليأ الااملة املشيهية

ريات قههد شهههدوا علههى أنفسهههأ أ هها ليسههت هههي أورشههليأ القههدس ول يعلمههوا أ ههأ هبههذه التفسهه
 ي عينههني وهلل احلمههد اههل وهاههذا أشههر  الصههبح ل ،املعروفههة وأن أهلههها ليسههوا بههك ةسههرائيل هههؤالء

 .(4)هر اهلل احلقيقة ولوهره احلاسدونوأظ
وحد  املهو  اجلليهل ة  يقهول  ،فما يريدون بعد هذا احلا ،آيات ودالئل واضهات جليات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )حماهههههههههأ التنأيهههههههههل:  يف

 .[71]آل عمران:(   ڀ
وقد جاء يف هتبهأ ما يدل على أ أ ليسوا املعنيني بالعهد والوعد بعدما أحهدثوا مه  تبهديل 

                                 
 .29-24ص. سفر احلوايلد. .بدأ بانتفاضة رجبيوم الغضب هل   (1)

 .22ص. سفر احلوايلد.يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب   (2)
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و ريههف يف ديههنهأ وبههارزوا اهلل باملعصههية وخمالفههة أمههره ونقههض العهههد وامليثهها  وقههتلهأ األنبيههاء بغههري 
 مسطر باجلرائأ والابائر والذنوب. حا وتاركهأ هاحل بالسواد
ال للصهلح ة  األرض املقدسهة للمهاهمهة والعقوبهة  أأن اهلل سهيعيدهفدلت نصهوص هتهبهأ 

، ِةينا بِييهد  قيوِيَّهة  ويبِهِذرياع   يرهُدودية ، ويِبسيهخيج  " :: يقول حأقيال(1)واملثوبة هُاوب   يهيُقوُل السَّياُد الهرَّب  ميسر
لِههُك عيليههيرُاأر  ههُعوِب، *  أيمر ِ الش  ههرُِجُاأر ِمهه ر بهيههنير ــيويُأخر ــَن اأَلرَاض  ــْم م  هها بِييههد   َوَأْجَمع ك  الَّههيِت تهيفيههرَّقهرُتأر ِفيهي
هُاوب  قيوِيَّة  ويبِهِذرياع   يره ، َوأ َحـاك م ك ْم ه ًَـاَك *  ُدودية ، ويِبسيهخيج  ميسر َوآتـ ي ب ك ـْم ا لَـى بـَرِّيـ ة  الشمـع وأل 
، هيذِلكي ُأحياِهُمُاأر،هيمي * َوْجهلا ل َوْجه   ُت آبياءيُهأر يف بهيرايَِّة أيررِض ِمصرري  يهيُقوُل السَّياُد الهرَّب   ا حياهيمر

هههدِ ويأُِمهههر ُهأر  يرهههتي الرعيصيههها، ويأُدر *  . *  ِخُلُاهههأر يف رِبيهههاِش الرعيهر هههراِدي ي ويالرُعصيهههاةي عيليهههيَّ ويأيعرهههأُِل ِمهههنرُاُأ الرُمتيمي
رُِجُهأر ِم ر أي  ريائِيلي، فهيتهي ُأخر ُخُلوني أيررضي ِةسر  -99: 49)حهأ "عرليُموني أيينا أينيها الهرَّب  ررِض ُارربيِتِهأر ويالي ييدر

91.)  
ا " بهههأن الهههرب نهههاداه:شهههعياء ةسهههفر  و ههها يهههدل علهههى  لهههك مههها جهههاء يف تُهههبر ههههذي تهيعيهههالي اآلني اهر

ر ، لِييُاههوني  ــرِّدد، *  آت  ِلأليبيههِد ِة ي الههد ُهورِ  لِههأيمي   ِعنرههديُهأر عيليههى ليههوريل  وياررمُسرههُ  يف ِسههفر ــْعبد م َتَم ألَن ــه  َش
، «الي تهيههريورا»الَّههِذي ي يهيُقولُههوني لِلههرَّاِئنيي: * َأْواَلدد َكَىبَــةد، َأْواَلدد لَــْم َيَشــاء وا َأْن َيْســَمع وا َشــر يَعَة الــر ألِّ 

هههتيِقيميات  »ويلِلنَّهههاِظرِي ي:  . الي تهينرظُهههُروا لينيههها ُمسر هههاِت. انرظُهههُروا خُمياِدعيهههات  ِحيهههُدوا عيهههِ  * . هيلاُمونيههها بِالنَّاِعمي
هههِبيِل. اعرأِلُهههوا ِمههه ر أي  هههريائِيلي الطَّرِيهههِا. ِميلُهههوا عيهههِ  السَّ ا يهيُقهههوُل قُهههد وُس *  «مياِمنيههها قُهههد وسي ِةسر هههذي لِهههذِلكي هاي

ههريائِيلي:  ــْم رََفْضــت ْم هــَىا اْلَقــْوَل ألينَّ »ِةسر هها، ويتهيههويهَّلرتُ ك  مُتر عيلييرِهمي ههتهينيدر ههاِج وياسر * أر عيليههى الظ لرههِأ وياالعروِجي
، ييههأرِف  ار  ُمررتيِفههع  ُ هيصيههدرع  ُمههنهرقيضٍّ نيههاِتمل  يف ِجههدي ا اإِلمثر ُه بهيغرتيههة  يف حليرظيههة  لِههذِلكي ييُاههوُن ليُاههأر هههذي *   هههد 

هُهوق ا بِهالي شيهفي  ِر ِةنياِء اخلريهأَّاِفنيي، ميسر سيُر هيايسر هِذ نيهار  ويُيار هُهوِقِ  شيهقيفية  أليخر هُد يف ميسر قية ، حيهّتَّ الي يُوجي
با  ِة، أيور لِغيررِف مياء  ِم ي اجلُر هريائِيلي: *«ِم ي الرميورقيدي ا قيالي السَّهياُد الهرَّب  قُهد وُس ِةسر بِهالر ُجوِع »ألينَُّ  هايذي
أرنِينيةِ  ُُدوِء ويالط مي هاُءوا« قُهوَُّتُاأر  تيُاونُ  ويالس ُاوِن ريرُلُصوني. بِالر يرهل»ويقُهلرهُتأر: *  فهيليأر تيشي  الي بيهلر عيليهى خي

ُربُ  رُبُوني « نهيهر رُُع  يارُِدوُهأر  «ويعيليى خييرل سيرِيعية  نهيررهيبُ » ِلذِلكي تهيهر   (.11-1: 99ة ) "ِلذِلكي ُيسر
: : "ويؤهد سفر عاموس  لك هلَّة  لِلرِقطيهافِ »لرهُت: فهيقُ « ميا يا أينرتي رياء  ييا عياُموُس؟»فهيقيالي «. سي

 : هريائِيلي. »فهيقيالي يل الرَّب  اييُة عيليى شيعريب ِةسر فهيتيِصهرُي أيايهاين *  الَ َأع ـود  َأْمـَف:  لَـه  بـَْعـد  قيدر أيتيِت النهاهي
                                 

 .192ص .سفر احلوايلد. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجبينظر:   (1)
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ثِهههههريية   ُثيهههههُث هي ، اجلر هههههياُد الهههههرَّب  هههههِر وياليِولي يف  لِهههههكي الريهيهههههورِم، يهيُقهههههوُل السَّ ههههها يف الرقيصر  ُههههههلا ميورِضهههههع  ييطرريُحونهيهي
 (.9-4: 1)عا" «بِالس ُاوتِ 

ها،  َويـَر دمَك الر ألم ا َلى م ْصرَ " :يف سفر التثنيةو  يف ُسُف   يف الطَّرِيِا الَّيِت قُهلرُت ليكي الي تهيُعدر تهيرياهي
ا َوا َماءل  ًَاَك أَلْعَدائ َ  َعب يدل ييِ فـَت َباع وَن ه    (.11: 41)تث «.ي، ويلييرسي مي ر ييشر

وأن رجههوعهأ  ،فهههذه النصههوص توضههح ناوحهههأ وأن العهههد ُأخههذ مههنهأ مبهها هسههبت أيههديهأ
 وليس تارميا  لتهقيا وعد مفيى منهأ. ،لألرض ةن رجعوا للعذاب والعقاب

وهنا  م  النصوص يف هتبهأ الهيت تصهف أوحهافا  لألمهة املصهطفاة املختهارة وال تنطبها تلهك 
أليينا ِحينيئِههذ  جههاء يف سههفر حههفنيا: " ،فعههالوة علههى مهها  ُهههر آنفهها   ،اإلسههالمالصههفات ةال علههى أمههة 
ههواُل الش ههُعوبي ِة ي  ، لِ َشــَفة  نَق ي ــة  ُأحي ههِأ الههرَّبا ُعوا ُهل ُهههأر بِاسر ــَدة  يهيعربُههُدوُه ، لِييههدر : 9" )حههفب َكت ــف  َواح 

مه  أمهة تعبهد اهلل   أنه  مها خاحَّهةيعلأ الناس عامة وأههل الاتهاب (. يقول الشيت سفر احلوايل: 1
وههأ أ ههر النهاس شهفة وحسهب شهفاههأ  ،البنيهان املرحهوص ةال أمهة اإلسهالمهتفا  على هتف ه
يقهههول  تسهههب اهلل فتقهههول ةن لههه  ابنههها  أو ةنههه  جيههههل وينسهههى وينهههدم تعههها  اهلل عمههها  ههههارة أ ههها ال
 .(1)هبريا   املشرهون علوا  

ها حممد حهلى اهلل عليه  وسهلأ ههي الهيت نقهل اهلل جهل وأمة اإلسالم اليت سارت على  ل نبي
وأمرها  ،وعال لا العهد لتمساها بالدي  الذي ارتضاه اخلالا سبهان  خللق  ة  أن تقوم الساعة

ڃ ڃ )قال تعا :  ،أن ترفع راية احلا وتقاتل هل خمالف حّت ياون الدي  واحلاأ هلل

 .[119]البقرة:(   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
أمههههههرت أن أقاتههههههل النههههههاس حههههههّت يشهههههههدوا أن ال رسههههههول اهلل حههههههلى اهلل عليهههههه  وسههههههلأ: )وقهههههه 
فهإن فعلهوا  لهك عصهموا مهك  ،ويؤتهوا الأههاة ،ويقيمهوا الصهالة ،اهلل وأن حممهد رسهول اهلل ةال ةل  ال

 .(4)(وحساهبأ على اهلل ،دماءهأ وأموالأ ةال حا اإلسالم

                                 
 .144ص .سفر احلوايلد. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (1)

[، 2(  فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الأهاة فخلوا سبيلهأ  ]التوبة:17)حهيح البخاري، هتاب اإلميان، باب   (2)
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قههال  ،اخلليقهة أن األرض هلل يورثههها مهه  يشهاء مهه  عبهاده الصههاحلنيوجهرت سههنة اهلل منهذ بههدء 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )تعهههههها : 

 .[192]األنبياء:(   ڈ
ههههان مرتبطههها    ،والعههههد والوعهههد الهههذي يتشهههد  بههه  اليههههود ويأعمهههون أن اهلل قهههد مهههنههأ ةيهههاه

متثل أمره م  األمهور فوراثة األرض مل  أ اع اهلل وا ،بشروش ومواثيا جاءت واضهة يف أسفارهأ
فلههأ  ،وقههد أضههاعها اليهههود ول يرعوههها حهها رعايتههها ،املعلومههة الههيت جههرت هبهها سههنة اهلل عهه  التههاريت

 يعودوا يستهقون عهدا  وال  مة.

 وحتققه: شروط الوعد
لمجـرد أنهـم  ،يـوعم اليهـود أنهـم يسـت:قون الوعـد الـىي قطـع  بـراهيم ثاني المواعم:

 من  ريته على أي حال كانوا.
مههه  املعلهههوم أنههه  لهههيس بهههني اهلل سهههبهان  وتعههها  وبهههني أحهههد مههه  خلقههه  رابهههج وال  المًاقشـــة:

 ،وليس هنا  مثة حلة بني العبهاد وخهالقهأ ةال بطاعته  وامتثهال أمهره ،وشيجة اري الدي  والعقيدة
نهأ وبههني اهلل وال هرامههة لههأ وال عههأة وال فقههد قطعههوا الصههلة بيهه ،فههإن خههالفوا أمههره وقههارفوا املعصههية

 وعد وال عهد.
مهههه  الواضههههح أن هههههذه الوعههههود بههههامتال  أرض هنعههههان هانههههت وعههههودا  يقههههول حههههابر  عيمههههة: 

العمهههل الصهههاحل مههه  : فالعالقهههة العهديهههة بهههني ةسهههرائيل والههرب اسهههتلأمت والء الشهههعب و (1)مشههرو ة
 .(4)الفرد وا موع

تههدل علههى أن العصههاة واملخههالفني ألمههر اهلل لههيس لههأ  الصههرتة الواضهههة الههيت ومهه  النصههوص
 ،وسههأ هره بطولهه  ألمهيتهه  ،رد يف سههفر التثنيههة يف اإلحهههايل الثههام  والعشههري مهها و  ،عهههد وال وعههد

                                 
يف النسخة اليت بهني يهدي ماتهوب: )وعهودا  اهري مشهرو ة( ولعهل  لهك خطهأ مطبعهي، ألنه  ال يسهتقيأ املعهىن وال   (1)

ل: )وعودا  مشرو ة(، ألن  هنا يثبت أن يتناسب مع السيا  والعنوان الذي جرى هذا الاالم يف سياق ، ةال أن يقا
 الوعد ليس  ائيا  وة ا مشروش بشروش، وينفي الوعد الغري مشروش.

 .949حابر  عيمة.ص .التاريت اليهودي العام  (2)
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َولك ــْن »": جههاء فيه  قههول موسهى للشههعب ،وألنه  ينطبها بشههال هبهري علههى تهاريت اليهههود وواقعههأ
ــر ألِّ ا ل ــَمْع ل َصــْوت  ال ــْم َتْس ــا ا ْن َل ــه  ال ت ــي أََن ــع  َوَمــايَاه  َوفـََرائ ض  ي ــَل ب َجم  ــَ  ل َتْ:ــر َا َأْن تـَْعَم ه 

يــع  هــى ه  الل َعًَــات  َوت ــْدر ك  َ  ــْوَم، تَــْأت ي َعَلْيــَ  َجم  ــيَ  ب َهــا اْليَـ ِدينيههِة * : أ وم  ميلرُعون هها تيُاههوُن يف الرمي
هههلِ ويمي  نُهههكي  تيُاهههونُ  ميلرُعونيهههة  *  لرُعون ههها تيُاهههوُن يف احلريقر هههلَُّتكي ويِمعرجي ميلرُعونيهههة  تيُاهههوُن مثييهههريُة بيطرنِهههكي ويمثييهههريُة *  سي

، ، ويمي *  اُج بهيقيههرِ ي ويِةنيههاُث اينيِمههكي نِتيهه أيررِضههكي *  لرُعون هها تيُاههوُن يف ُخُروِجههكي ميلرُعون هها تيُاههوُن يف ُدُخولِههكي
ِلكي ويتهيفرىني يُهررِسُل الرَّب  عيلييركي اللَّعر ي وياالضرِطريابي  ري يف ُهلا ميا متيرتيد  ةِلييرِ  ييُد ي لِتهيعرميليُ ، حيّتَّ تهيهر ويالأَّجر

ههِل ُسههور  ههرِيع ا ِمهه ر أيجر تيِك سي ههّتَّ يُِبيههدي ي عيههِ  األيررِض الَّههيِت *  ِء أيفهرعيالِههكي ِة ر تهيههريهر يُهلرِصههُا بِههكي الههرَّب  الرويبيههأي حي
ههير متير  أينرههتي دياِخههل   هها ِلاي هي ههاةِلييهر ههاِب وياجلريفيههاِف *  تيِلايهي ههى ويالربُهههريدياِء ويااللرِتهي مَّ ههلا وياحلُر ههرُِبكي الههرَّب  بِالسا ييضر

بُوِل،  ههِح ويالههذ  ِنييههكي وياللَّفر ههّتَّ تُهفر هها، وياألي *  فهيتيتَِّبُعههكي حي ررُض الَّههيِت ويتيُاههوُن مسييههاُ  ي الَّههيِت فهيههور ي ريأرِسههكي ُأياس 
ا ِديههد  لِههكي جييرعيههُل الههرَّب  ميطيههري أيررِضههكي ُابيههار ا، ويتُهرياب ها يُهنهيههأاُل عيلييرههكي وي *   يرتيهكي حي ههّتَّ تهيهر اِء حي *  ِمهه ي السَّههمي

ههههُرُب  ههههبرِع  ُههههُر  تهيهر ة  ريرههههرُُج عيليههههيرِهأر، وييف سي . يف  يرِيهههها وياِحههههدي اِئكي جييرعيلُههههكي الههههرَّب  ُمنهرهيأِم هههها أيميههههامي أيعرههههدي
يهههِع  ييالِهههِك األيررضِ  ِلق هههاأيميهههاميُهأر، ويتيُاهههوُن قي  اِء *  يف مجِي هههمي ويتيُاهههوُن ُجثَّتُهههكي  يعيام ههها جلِيِميهههِع  ُيُهههوِر السَّ

هها.  ههِة * ويُوُحههوِ  األيررِض ويليههيرسي ميهه ر يُهأرِعُجهي اَّ ههري ويبِالربهيوياِسههرِي وياجلريههريِب وياحلِر ههِة ِمصر ههرُِبكي الههرَّب  ِبُقررحي ييضر
هتيِطيعي الشاهفي حي  ، *  اءي ّتَّ الي تيسر هريِة قهيلرهب  يهر هرُِبكي الهرَّب  ِعُنُهون  ويعيم هى ويحي ها * ييضر هِر هيمي فهيتيهتهيليمَُّس يف الظ هر

ههى يف الظَّههاليِم، ويالي تهيههنرجيُح يف  ُرُقِههكي بيههلر الي تيُاههوُن ِةالَّ ميظرُلوم هها ميغرُصههوب ا ُهههلَّ  األييَّههاِم  يهيههتهيليمَُّس األيعرمي
هُاُ  ِفيهِ . تهيغرهرِ  ريرُطبُ *  ويلييرسي خُميلا    ها. تهيبرهِك بهييرت ها ويالي تيسر هطيجع ميعيهي هُر ييضر هريأية  ويريُجهل  آخي ُس هيررم ها امر
هههتيِغل  ُ  ِههههكي ويالي *  ويالي تيسر نهييرهههكي ويالي تيأرُههههُل ِمنرهههُ . يُهغرتيصيهههُب ِأيهههاُر ي ِمههه ر أيميهههاِم ويجر بيُح ثهيهههورُر ي أيميهههامي عييهر يُهههذر

في  . تُهدر . يهيررِجُع ةِلييرهكي اِئكي ويليهيرسي ليهكي خُميلاه   هري * ُع اينيُمهكي ِة ي أيعرهدي هلَُّأ بهينُهو ي ويبهينياتُهكي ِلشيهعرب  آخي ُيسي
ههاِر، فهيههتيِاالَِّن ويليههيرسي يف ييههِد ي  يائِليههة .  نيهها ي تهينرظُههرياِن ةِليههيرِهأر  ُههولي النهَّهي مثييههُر أيررِضههكي ويُهههل  تهيعيبِههكي * ويعييهر

ههعرب  الي  هُهوق ا ُهههلَّ األييَّههاِم. ييأرُهلُهُ  شي ويتيُاهوُن جميرُنون هها ِمهه ر مينرظيههِر * تهيعررِفُههُ ، فيهالي تيُاههوُن ِةالَّ ميظرُلوم هها ويميسر
نهييرههههكي الَّههههِذي تهينرظُههههُر.  ههههّتَّ الي * عييهر ِ، حي ههههاقهينير ِ ويعيليههههى السَّ بيتهينير ِبيههههث  عيليههههى الههههر هر ههههرُِبكي الههههرَّب  ِبقيههههرريل  خي ييضر

ههفياءي  ههتيِطيعي الشا .  تيسر ههِة ريأرِسههكي ههفيِل قيههديِمكي ِة ي ِقمَّ هيُب بِههكي الههرَّب  ويمبيِلِاههكي الَّههِذي تُِقيُمههُ  * ِمهه ر أيسر ييههذر
هر ،  ريى ِم ر خيشيهب  ويحيجي ، ويتهيعرُبُد ُهنيا ي آِلية  ُأخر ويتيُاهوُن * عيلييركي ِة ي أُمَّة  لير تهيعررِفهرهيا أينرتي ويالي آبياُ  ي

يِع الش ُعوِب الَِّذي ي ييُسهوُقكي الهرَّب  ةِليهيرِهأر. ديهيش ا ويميثيال  وي  هِل، * ُهأرأية  يف مجِي ثِهري ا ُررهرُِج ِة ي احلريقر ار ا هي بِهذي
هريُب ويالي  يرهِك، ألينَّ الهد و * ويقيِليال   يرميُع، ألينَّ اجلريريادي ييأرُهلُهُ .  هتيِغُل، ويمخيرهر ا الي تيشر دي ُهُروم ها تهيغرهِرُس ويتيشر

ههها.  ، ويِبأييرهههت  الي تيهههدَِّهُ ، ألينَّ زييهرُتونيهههكي يهينرتيثِهههُر. * ييأرُهُلهي يهههِع ُرُوِمهههكي بينِهههنيي * ييُاهههوُن ليهههكي زييهرتُهههون  يف مجِي
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هيُبوني.  ، ألينهَُّههأر ِة ي السَّهيبرِ ييهذر هجيارِ ي ويأيمثريهاِر أيررِضهكي يهي * ويبهينيات  تيلِهُد ويالي ييُاونُهوني ليهكي يهُع أيشر تهيهويالَُّه مجِي
ا، ويأينرههتي تهيههنرهيج  ُمتهينيههازال . * الصَّررحيههُر.  ههتهيعرِلي عيلييرههكي ُمتيصيههاِعد  ههِطكي ييسر ُهههوي * ايلرغيرِيههُب الَّههِذي يف ويسي

ِرُضُ . ُهوي ييُاوُن ريأرس ا ويأينرتي تيُاوُن  ينهيب ا.  يهُع ههِذِه اللَّ * يُهقرِرُضكي ويأينرتي الي تُهقر عينيهاِت ويتيأرِف عيلييركي مجِي
فيمحي ويحيايياُه ويفهيرياِئضيه ميعر ِلصيورِت الرَّبا ِةِلكي لِتيهر ، ألينَّكي لير تيسر ِلكي رُِهكي حيّتَّ تهيهر ُ  الَّهيِت ويتهيتَِّبُعكي ويُتدر

هِلكي ِة ي األيبيهِد. * أيورحيا ي هِبيا.  هِل أينَّهكي لير تهيعربُهِد الهرَّبَّ * فهيتيُاوُن ِفيكي آييهة  ويأُعرُجوبيهة  وييف نيسر ِمه ر أيجر
ء .  ههير ثهرههريِة ُهههلا شي اِئكي الَّههِذي ي يُهررِسههُلُهُأ الههرَّب  عيلييرههكي يف * ِةليههكي ِبفيههرييل  ويِبِطيبيههِة قهيلرههب  ِلاي ههتهيعربيُد أليعرههدي ُتسر

ِديههد  عيليههى عُ  عيههُل نِههريي حي ء . فهيييجر ههير . ُجههوع  ويعيطيههش  ويُعههرري  ويعيههويِز ُهههلا شي ههكي ِلاي ههّتَّ يُههر جييرلِههُب * ُنِقههكي حي
ههانهيهيا،  ههُأ ِلسي هي ههُر، أُمَّههة  الي تهيفر هها ييِطههرُي النَّسر أُمَّههة  * الههرَّب  عيلييرههكي أُمَّههة  ِمهه ر بيِعيههد ، ِمهه ر أيقرصيههاِء األيررِض هيمي

ههه   ِة ي الرويليهههِد،  هههيرتي ويالي  ِي هههاُب الشَّ هههِ  الي تهيهي اِفييهههةي الرويجر هههّتَّ فهيتيأرُههههُل * جي اِئِمهههكي ويمثييهههريةي أيررِضهههكي حي مثييهههريةي بهيهي
نِ  ، حيهّتَّ تُهفر ه ا ويالي مخيرر ا ويالي زييهرت ا، ويالي نِتياجي بهيقيرِ ي ويالي ِةنياثي اينيِمكي ، ويالي تُهبرِقي ليكي قيمر ِلكي . تهيهر * ييهكي

وياُر ي الشَّاخِمي  ِبجي أيسر يِع أيبهروياِبكي حيّتَّ تهيهر . ويُ ياِحُر ي يف مجِي ُة احلريِصينيُة الَّيِت أينرتي تيِثُا هِبيا يف ُهلا أيررِضهكي
 . ، يف ُهههلا أيررِضههكي الَّههيِت يُهعرِطيهكي الههرَّب  ِةلُههكي يههِع أيبهرويابِههكي ، حليرههأي * ُ ياِحهُر ي يف مجِي فهيتيأرُهههُل مثييههريةي بيطرنِههكي

. بيِنيكي ويبهينياِتكي الَِّذي ي أيعرطيا ي الرَّب  ِةلُكي يف  صيهاِر ويالضاهيقيِة الَّهيِت ُيضيهاِيُقكي هِبيها عيهُدو  ي الرَُّجهُل *  احلِر
هِنِ  ويبيِقيَّهِة أيوراليِدِه الَّه ُنُ  عيليى أيِخيِ  ويامرريأيِة ِحضر ، الرُمتهينهيعاُأ ِفيكي ويالرُمتهيريفاُ  ِجدوا، تهيبرُخُل عييهر * ِذي ي يُهبرِقهيِهأر

ههديُهأر ِمهه ر حليرهه صيههاِر ويالضاههيقيِة الَّههيِت بِههأينر يُهعرِطههيي أيحي ء  يف احلِر ههير ِأ بيِنيههِ  الَّههِذي ييأرُهلُههُ ، ألينَّههُ  لير يُهبرههاي ليههُ  شي
 . يِع أيبهروياِبكي ُة الَّهيِت لير ُ يهرابر أينر تيضيهعي * ُيضياِيُقكي هِبيا عيُدو  ي يف مجِي ُة ِفيكي ويالرُمتهيريفهاهي ويالرميررأيُة الرُمتهينهيعامي

فيلي  ها أيسر ها ويبهرنيِتهي هِنهيا ويعيليهى ابرِنهي نُههيا عيليى ريُجهِل ِحضر ِمهيا عيليى األيررِض لِلتهَّنهيع ِأ ويالتهَّريف ِ ، تهيبرخيُل عييهر *  قيدي
ههها تيهههأرُهُلُهأر ِسهههروا يف  ههها الَّهههِذي ي تيلِهههُدُهأر، ألينهَّهي ههها ويبِأيوراليِدهي هي لييهر ِ رِجر هههِة ِمههه ر بهيهههنير ِتهيا اخلريارِجي ويِز ُههههلا عيهههمبيِشهههيمي

 . صيههاِر ويالضاههيقيِة الَّههيِت ُيضيههاِيُقكي هِبيهها عيههُدو  ي يف أيبهرويابِههكي ء ، يف احلِر ههير ههلي ِعيِميههِع  * شي ِةنر لير  يرههِرصر لِتهيعرمي
، الهههرَّ  هههأي اجلريِليهههلي الرميررُههههوبي ا االسر هههابي ههههذي ِر، لِتهيهي هههفر ا السا ُتوبيهههِة يف ههههذي ا النَّهههاُموِس الرميار هههاِت ههههذي بَّ هيِلمي

 ، هة  رياِسهخية ، ويأيمررياض ها ريِديَّهة  * ِةليكي هِلكي عيِجيبيهة . ضيهريبيات  عيِظيمي جييرعيهُل الهرَّب  ضيهريبياِتكي ويضيهريبياِت نيسر
. * ثيابِتية .  ها، فهيتهيلرتيِصهُا بِهكي هري الَّهيِت فيأِعرهتي ِمنهرهي يهعي أيدروياِء ِمصر ويُههل   أييرض ها ُههل  ميهريض  * وييهيُرد  عيلييرهكي مجِي

 . ليههكي ههّتَّ تهيهر ههلاطُُ  الههرَّب  عيلييرههكي حي ا، ُيسي ِر النَّههاُموِس هههذي تيههبر يف ِسههفر فهيتيبهرقيههورني نهيفيههر ا قيلِههيال  * ضيههرربية  لير ُتار
 . ههميعر ِلصيههورِت الههرَّبا ِةلِههكي ثهرههريِة، ألينَّههكي لير تيسر ُنُجههوِم السَّههمياِء يف الراي هه* ِعههويضي ميهها ُهنرههُتأر هي ا فيههريلي ويهيمي

، فهيُتسر  ُاههأر ِلاي نِههييُاأر وييُههر هرييُل الههرَّب  ليُاههأر لِيُهفر ههذِلكي يهيفر ثهاههريُهأر، هي ِسهه ي ةِليههيرُاأر ويُياي تيأرحيههُلوني الهرَّب  ليُاههأر لُِيهر
ههها.  تيِلايهي ههها لِتيمر هي هههُعو * ِمههه ي األيررِض الَّهههيِت أينرهههتي دياِخهههل  ةِلييهر يهههِع الش  ِب ِمههه ر أيقرصيهههاِء وييُهبيهههداُد ي الهههرَّب  يف مجِي
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ها أينرههتي ويالي  ههريى لير تهيعررِفهرهي ههر   األيررِض ِة ي أيقرصيهاِئهيا، ويتهيعربُههُد ُهنيهها ي آِليههة  ُأخر ، ِمهه ر خيشيههب  ويحيجي *  آبيههاُ  ي
، بيههلر يُهعرِطيههكي الههرَّب  ُهنيهها ي قهيلرب هها ههِئ   ويالي ييُاههوُن قهيههريار  لِقيههديِمكي ههاليلي  وييف تِلرههكي األُميههِأ الي تيطرمي ف هها ويهي ُمرر ِي

ِ ويُ بُههولي الههنهَّفرِس.  نهيههنير ههار ا ويالي تيههأرميُ  عيليههى * الرعييهر ، ويتهيررتيعِههُب ليههيرال  وينهيهي يياتُههكي ُمعيلَّقيههة  قُههدَّاميكي ويتيُاههوُن حي
 . يياتِهكي هاِء تهيُقههوُل: ييهها لييرتيه ُ * حي ههاُء، وييف الرميسي الصَّههبيايُل، ِمههِ  اررتِعيههاِب  يف الصَّههبيايِل تهيُقههوُل: ييها لييرتيههُ  الرميسي

نهييرهههكي الَّهههِذي تهينرظُهههُر.  هههري يف ُسهههُف   يف * قهيلربِهههكي الَّهههِذي تهيررتيعِهههُب، ويِمههه ر مينرظيهههِر عييهر وييهيهههُرد  ي الهههرَّب  ِة ي ِمصر
ا ويِةميه اِئكي عيِبيهد  هييِيالطَّرِيِا الَّيِت قُهلرُت ليكي الي تهيُعدر تهيرياهيا، فهيتُبياُعوني ُهنيا ي أليعردي " «اء ، ويليهيرسي ميه ر ييشر

مهها دام  شههيئ ا(. فهههذا نهه  واضههح الداللههة علههى أن النسههب والنسههل ال تغههك 11-12: 41)تههث
وأن ههههل وعهههود اسهههتهقوها تنقطهههع وتتالشهههى مبجهههرد  ،يف الشهههر  وخمالفهههة أمهههر خالقههه  االعبهههد واقع ههه

 بعدهأ ع  منهل اهلل وشرع .
. وقهال (1)ةال بهااللتأام بتقهواه و اعته  أ مهع أحهد  فلهيس هلل عههد  دائهقال الشيت سفر احلوايل: 

أحههههبهت الايههههة بفعههههل الههههردة وواضههههح أن الوعههههود اإلليههههة الههههيت ُقطعههههت لآلبههههاء حههههابر  عيمههههة: 
 .(4)القومية

فتصهبح الوعهود الايهة  ،وحسب اعتقادهأ فقهد  قها الوعهد بهامتال  األرض يف عههد يشهوع
 هأ.تعصيفر وا وأضاعوا األرض مب فعال  بعد أن

ويف حهال  ،فأسفارهأ املقدسهة تؤههد أن الوعهد والعههد مهع الهرب مهرتبج بطاعته  وامتثهال أمهره
الشر  باهلل وتر  أمهره وشهرع  فهإن العقوبهة  هل علهيهأ وتاهون مضهاعفة قاسهية علهيهأ همها ظههر 

وقههد وردت نصههوص هثههرية تؤهههد  ، لههك واضههها  يف نهه  سههفر التثنيههة اإلحهههايل الثههام  والعشههري 
 عهود مشرو ة بشرش توحيد اهلل و اعت .أن الوعود وال

اءت يف أالبهههها باسهههتعراض نصهههوص أسهههفار اليههههود املقدسهههة أن الوعهههود بهههاألرض جههه يتبهههنيو 
ا   ال تتمههل التأامهل االلتهأام بهأوامر الههرب ونواهيه  وهههي أن علهى بهك ةسههرائي ،مقيهدة بقيهود وشهروش
هاِل الَّهِذي ي : "ةعددسفر الما جاء يف : ة على  لكمثلوم  األ ،(9)التأويل أو التساهل يعي الراجي نَّ مجِي

                                 
 .11ص . سفر احلوايلد. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (1)

 .941حابر  عيمة.ص .التاريت اليهودي العام  (2)

 .442. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر.صعقيدة اليهود يف الوعد بفلسطنيينظر:   (3)
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هميُعوا لِقيهوريل ريأيورا جميرِدي ويآيياِف الَّيِت عيِملرتُههيا يف ِمصرري وييف الربهيرايَِّة، ويجيرَّبُهوين اآلني عيشيهري ميهرَّا ، ويلير ييسر  ت 
يهُع الَّهَلْن يـَـَرْوا اأَلْرَض ال ت ـي َحَلْفـا  هبَـائ ه مْ *  هانُوين ذِ . ويمجِي  ،(49-44 :12) "الَ يـََرْونـََهـاي ي أيهي

 ،ُحرمههوا دخههول األرض بسههبب معصههيتهأ ،فههإ ا هههان بنههو ةسههرائيل يف عهههد موسههى عليهه  السههالم
 فايف ياون حال العصاة م  بعدهأ؟!

الَّهيِت أينيها أُوِحهيُاأر هِبيها  فَـاْحَف  وا ك ـل  اْلَوَمـايَا»: "تثنية االشياع وم  األمثلة ما جاء يف سفر
ــوا اأَلْرضَ الريهيههورمي  هها،  ل َكــْي تـََتَشــد د وا َوتَــْدخ ل وا َوَتْمَتل ك  تيِلُاوهي هها لِتيمر هي ههير * الَّههيِت أينهرههُتأر عيههاِبُروني ةِلييهر ويِلاي

ه ، أي ُتِطيُلوا األييَّامي عيليى األيررِض الَّهيِت أيقرسيهأي الهرَّب  آلبيهاِئُاأر أينر يُهعرِطيهيهي هِلِهأر ُهأر ويلِنيسر ررض  تيِفهيُض ليبهين ها ا لي
 فجعل الوعد مشرو ا  حفمح الوحايا العشر والعمل هبا. ،(1-1: 11تث) "ويعيسيال  

مَـــو َي قـ ل ـــوب ك ْم فـََتو يم ـــوا َوتـَْعب ـــد وا آل َهـــةل "وجههاء يف سهههفر التثنيههة أيضههها :  ـــْن َأْن تـًَـْ فَـــاْحَتر ز وا م 
هههُجُدوا لييههها أ ْخـــَرى ، ويالي * ، ويتيسر هههمياءي فيهههالي ييُاهههوُن ميطيهههر  هههى ايضيهههُب الهههرَّبا عيليهههيرُاأر، وييُهغرلِهههُا السَّ مي فهيييهر

ِة الَّهيِت  -11 :11)تهث "يـ ْعط ـيك م  الـر ألم تُهعرِطي األيررُض ايلَّتهيهيا، فهيتيِبيُدوني سيرِيع ا عيِ  األيررِض اجلريياهدي
  فجعل التماني مشروش بتوحيد اهلل و اعت . ،(17

يء  ا لَْيك ْم : "يشوعيف سفر  جاء وهذلك َوا َ ا تـَرَْكت م  الر أل  َوَعَبْدت ْم آل َهةل َغر يَبةل يـَْرجع  فـَي س 
سي ي ةِلييرُاأر بهي  َويـ ْفً يك مْ    .(49: 42)  ".«عردي أينر أيحر
ًَــي  الــر ألِّ : "القضههاةيف سههفر  وجههاء ــر  ف ــي َعيـْ ً ــو ا ْســَرائ يَل الش  ــَل بـَ نيُسههوا الههرَّبَّ ِةليُهههأر ، وي فـََعم 

ـَي َغَضـب  الـر ألِّ َعلَـى ا ْسـَرائ يلَ *  وا الربهيعرِليأي ويالسَّهويارِيي ويعيبيدُ  هعرتياِبي َفَ:م  ، فهيبيهاعيُهأر بِييهِد ُهوشيهاني رِشي
ريائِيلي ُهوشياني رِشيعرتياِبي مثييايني ِسِننيي  رييرِ . فهيعيبيدي بهيُنو ِةسر  .(1-7: 9). "ميِلِك أيرياِم النهَّهر

يفرقه   ، الدورات متعاقبهة مه  اإلميهان والافهرتهاريت بهك ةسهرائيل ههو ف ،نعأ هذا ههو تهاركهأ
هلل لأ ونعم  ، وتتابع ةمهال اوزيادت  مقارنة  باثرة أنبيائهأ ع  تاريت بقية األمأ ةال المح هفرهأ

 . علي  لعلهأ يرجعون
ههههذه املرحلههة مهه  بعهههد يوشههع اهههالم وقههد ابتههدأت  ،ة القضهههاة ةال  ههو ج جلههي لهههذامرحلهه ومهها
ل مههرة ينقضههون عهههد اهلل ويعبههدون "بعههال " ويف ههه ،ليهه  السههالم حههّت داود عليهه  السههالمموسههى ع

أ نبيها  ، فينهذرهأ اهلل ويرسهل لهمه  األرجهاس ويهذحون لها أبنهاءهأ " واريهها"عشيوت" و"متهوز و
ة    ه  فيسهلج اهلل علهيهأ أمهيعودون لشهرههأ ورجسههأ  ، مث سرعان مافيتوب منهأ م  شاء اهلل
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 .(1)!!حولأ تذيقهأ سوء العذاب، وهاذا مرات ومرات
هريائِيلي ويعيليهى يهيُههو يا عيه ر ييهِد ":  عن  سفر امللو  الثاين بقول ع    وهذا ما هيدي الرَّب  عيليهى ِةسر ويأيشر

يهِع األينرِبييهاِء ويُههلا رياء  قيهاِئال :  فيظُهوا ويحيهاييايي، فهيرياِئِضهي، حيسيههبي   اررِجُعهوا عيه ر  ُهرُِقُاأُ »مجِي الرَِّديئيهِة وياحر
ا ةِليههيرُاأر عيههه ههلرتُههي ههرِيعيِة الَّههيِت أيورحيههيرُت هِبيههها آبيههاءيُهأر، ويالَّههيِت أيررسي فهيليهههأر *  « ر ييههِد عيِبيههِدي األينرِبييههاءِ ُهههلا الشَّ

أيقرِفييِة آبياِئِهِأ  ميُعوا بيلر حيلَُّبوا أيقرِفييتهيُهأر هي ُه * الَِّذي ي لير يُهؤرِمُنوا بِالرَّبا ِةِلِهأر. ييسر دي ويريفيُضوا فهيرياِئضيُ  ويعيهر
هاُروا ويرياءي الربياِ هِل، ويحيهاُروا بيها ِ  هِهدي هِبيها عيليهيرِهأر، ويسي ال  ويرياءي الَِّذي قيطيعيُ  ميعي آبياِئِهأر ويشيهيادياتِِ  الَّيِت شي

ُُأ، الَّ  لُهوا ِمهثهرليُهأر. األُميِأ الَِّذي ي حيورلي يهعي ويحيهاييا الهرَّبا ِةِلِههأر * ِذي ي أيميهريُهُأ الهرَّب  أينر الي يهيعرمي ويتهيريُههوا مجِي
اِء، ويعيبيههُدوا  ههجيُدوا جلِيِميههِع ُجنرههِد السَّههمي ههويارِيي، ويسي ِ، ويعيِملُههوا سي ليههنير ههُبوهيات  ِعجر ويعيِملُههوا ألينهرُفِسههِهأر ميسر

ههِل الشَّههرا يف ويعيبهَّههُروا * الربهيعرههلي.  ههُهأر لِعيمي بينِههيِهأر ويبهينيههاِهِأر يف النَّههاِر، ويعيريفُههوا ِعريافيههة  ويتهيفيههاءيُلوا، ويبيههاُعوا أينهرُفسي
ههكِي الههرَّبا إِلاياظيتِههِ .  ــه  * عييهر ــْن َأَمام  ــاه ْم م  ــَرائ يَل َوَن:  ــى ا ْس ا َعَل ــد  ــر ألم ج  ــَب ال ، ويلير يهيبرههاي ِةالَّ فـََمض 

ُه. ِسههبرُج يهي  ههدي ــمْ * ُهههو يا ويحر ــا لَــْم َيْ:َف  ــوا َوَمــايَا الــر ألِّ ا له ه  ــوَ ا أَْيضل ههليُاوا يف فهيههرياِئِض َويـَه  ، بيههلر سي
ها.  ريائِيلي الَّهيِت عيِمُلوهي ب يَن َحت ـى * ِةسر ـَرَ َل الـر ألم ك ـل  َنْسـل  ا ْسـَرائ يَل، َوَأَ ل ه ـْم َوَدفـََعه ـْم ل يَـد  نَـاه  فـَ

 (.49-19: 17مل1) "م ْن َأَمام ه  َطَرَحه ْم 
ةال دليهههل آخهههر أن الوعهههد والعههههد  ،ء لبهههك ةسهههرائيل الهههيت تاهههررت هثهههريا   هههذيرات ةشهههعياومههها 

ــَرتْ ألينَّ " :جههاء يف سههفر ةشههعياء ،مشههرو ة بعبههادة اهلل و اعتهه  ــوَ ا َســَقَطاْ ، أ ور َشــل يَم َعثـَ ، َويـَه 
د  الر   َعاَله َما ض   .(1: ة 9)  "إِلاياظيِة عييهركير جميرِدهِ ألِّ أَلن  ل َسانـَه َما َوَأفـْ

هههريائِيلي: : "أيضههها   ويقهههول هههياُد الهههرَّب  قُهههد وُس ِةسر ا قيهههالي السَّ هههذي ـــك ون  ب»ألينَّهههُ  هاي ـــوع  َوالسم الرمج   ِ
ـــو ت ك مْ  ـــون  قـ  ـــة  َتك  ـــد وء  َوالطمَمْأن يًَ ـــوَن. ب اْله  هههاُءوا« َتْخل ص  يرهههل الي »ويقُهلرهههُتأر: *  فهيليهههأر تيشي بيهههلر عيليهههى خي

ههُربُ  رُبُههوني « نهيهر ههبُ وي » لِههذِلكي تهيهر ههرِيعية  نهيررهي يرههل سي ههرُُع  يههارُِدوُهأر « عيليههى خي ههُرُب أيلرههف  ِمهه ر *  لِههذِلكي ُيسر يهيهر
رُبُههوني،  ههة  تهيهر ههريِة مخيرسي ههريِة وياِحههد . ِمهه ر زيجر ههارِيية  عيليههى ريأرِس جي حههّت ةنَّ زيجر ُقههوني هيسي عيليههى بيههل، ويهيرياييههة  ُاههأر تهيبهر

 (.17-12: 99) "أيهيمية  
نالحههمح أن ةشههعيا يههدعو ة  التوبههة واإلحههاليل، ويصههف مهها وحههل ببههك ةسههرائيل مهه  ةفسههاد، 

                                 
 .191ص يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب. د.سفر احلوايل.   (1)
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 .(1)ويذهرهأ وتذرهأ، ويعيد ة  أ ها أ، مضمون تلك النبوءة، اليت جاءت يف أسفار موسى
 هذيرات ةرميها: وههو ثهاين األنبيهاء الابهار، ويُقهال ةن ههذا النهيب، عها  يف وم  األمثلة أيضها  

الفية ما قبل وما بعد السيب البابلي، وهان فهوى رسالت : دعوة قوم  ة  التوبة والعهودة ة  اهلل، 
والتخلي ع  األوهام، وتقدير اهلل حها قهدره، فهال ملجهأ منه  ةال ةليه ، وال يهرد اضهب  قهوة أو مهال 

ه، وقههد ُوحههف هههذا النههيب )بههالنيب الباههاء(، مهه  هثههرة باائهه  علههى قومهه ، بعههد وقههوع الاارثههة أو جهها
 .(4)فلأ يستجيبوا ل اليت  املا حذرهأ منها، 
ههُة الَّههيِت حيههاريتر ِة ي ِةررِمييهها ِمهه ر ِقبيههِل الههرَّبا قيههاِئال : جههاء يف سههفر ةرميهها: " قِههفر يف بيههاِب »* ايلرايِلمي

ِة ويقُهلر: بهييرِت الرَّبا ويني  يهعي يهيُههو يا الهدَّاِخِلنيي يف ههِذِه  ا ْسَمع وا َكل َمـَة الـر ألِّ اِد ُهنيا ي هِبِذِه الرايِلمي ييها مجِي
 . هههُجُدوا لِلهههرَّبا هههاليُاأر * األيبهرهههوياِب لِتيسر هههِلُهوا  ُهههرُقيُاأر ويأيعرمي هههريائِيلي: أيحر ُنُهههوِد ةِلهههُ  ِةسر ا قيهههالي ريب  اجلر هههذي هاي

ِانيُاأر يف  ا الرميورِضِع. فيُأسر ، *  هذي هُل الهرَّبا ، هييراي الي تهيتَِّاُلوا عيليى هياليِم الرايِذِب قيائِِلنيي: هييرايُل الرَّبا
 ! هههُل الهههرَّبا ُههههوي يراي ي * هي ال  بهيهههنير هههرييهرُتأر عيهههدر ، ِةنر أيجر هههاليُاأر هههاليح ا  ُهههرُقيُاأر ويأيعرمي ُتأر ِةحر هههليهر ألينَُّاهههأر ِةنر أيحر

ههههاِن ويحيهههه ا * اِحِبِ ، اإِلنرسي ههههِفُاوا ديم هههها زيِهيوهههها يف هههههذي ِةنر لير تيظرِلُمههههوا الرغيرِيههههبي ويالرييتِههههيأي وياأليررميليههههةي، ويلير تيسر
ريى ألي ياِئُاأر  ، ف ـي اأَلْرض  * الرميورِضِع، ويلير تيِسريُوا ويرياءي آِلية  ُأخر ـع  فَإ نِّي أ ْسك ً ك ْم ف ـي هـَىا اْلَمْوض 

ـَن اأَلَزل  َوا لَـى األَبَـد  ال ت ي َأْعطَيْ  هِذِب الَّهِذي » *  ا  هبَائ ك ْم م  ها ِةنَُّاهأر ُمتَِّالُهوني عيليهى هيهاليِم الراي هي
ـير وَن َورَاَء آل َهـة  * الي يهينهرفيُع.  ، َوَتس  ـر وَن ل ْلبَـْعـل  أََتْسر ق وَن َوتـَْقتـ ل وَن َوتـَْون وَن َوَتْ:ل ف وَن َكى بلا َوتـ َبخِّ
ي عيلييرهِ  ويتهيُقولُهوني: * ، تـَْعر ف وَهاأ ْخَرى َلْم  ا الربهييرِت الَّهِذي ُدِعهيي بِهامسِر مُثَّ تيأرُتوني ويتيِقُفوني أيمياِمي يف هذي

ههاِت؟  لُههوا ُهههلَّ هههِذِه الرَّجياسي ههّتَّ تهيعرمي نيا. حي ي عيلييرههِ  * قيههدر أُنرِقههذر ا الربهييرههُت الَّههِذي ُدِعههيي بِههامسِر ههلر حيههاري هههذي هي
. ميغياريةي ُلصُ  ا أييرض ا قيدر ريأييرُت، يهيُقوُل الرَّب  ُبوا ِة ي ميورِضِعي الَّهِذي * وص  يف أيعريُِنُاأر؟ هأينيذي لِاِ  ا رهي

هريائِيلي.  هِل شيهرا شيهعريب ِةسر هي أيوَّال ، ويانرظُهُروا ميها حيهنهيعرُت بِهِ  ِمه ر أيجر نرُت ِفيهِ  امسِر هاي * يف ِشيُلوهي الَّهِذي أيسر
هميُعوا، وياآلني ِم ر أي  ها فهيليهأر تيسر هر ا ويُمايلام  هُتُاأر ُمبياا ، ويقيهدر هيلَّمر ، يهيُقهوُل الهرَّب  هالي ِل عيميِلُاأر ههِذِه األيعرمي جر

ي عيلييرههههِ  الَّهههِذي أينهرهههُتأر ُمتَِّالُهههوني عيلييرههههِ ، * ويديعيهههورُتُاأر فهيليهههأر  ُِيبُهههوا،  هههنيُع بِالربهييرههههِت الَّهههِذي ُدِعهههيي بِهههامسِر أيحر
ههها حيهههنهيعرُت ِبِشههيُلوهي.  ههها * ويبِالرميورِضههِع الَّهههِذي أيعرطييرههُتُاأر ويآبيهههاءيُهأر ِةيَّههاُه، هيمي ويأي رهههريُحُاأر ِمهه ر أيميهههاِمي هيمي
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، ُههههلَّ ني  هههويِتُاأر هههُت ُههههلَّ ِةخر هههرياِبي.  يريحر هههِل أيفهر ـــْعب  َوالَ تـَْرَفـــْع ويأينرهههتي * سر َفـــالَ ت َصـــلِّ أَلْجـــل  هـــَىا الش 
 (. 11-1 :7)" أَلْجل ه ْم د َعاءل َوالَ َماَلةل، َوالَ ت ل :  َعَلي  ألَنِّي الَ َأْسَمع  

هههريائِيلي، ِة ي أُمَّهههة   ييههها ابرههه ي آديمي، أينيههها ُمررِسهههُلكي ِة ي بيهههِك »ويقيهههالي يل: " : ويف سهههفر حأقيهههال نقهههرأ ِةسر
. ُهأر ويآبياُ ُهأر  ا الريهيورمِ  َعَصْوا َعَلي  ُمتيميرادية  قيدر متييرَّديتر عيلييَّ  (.9: 4)حأ "ِة ي  ياِت هذي

وأن استهقاقهأ للوعد هو جمرد أ أ نسل ةبراهيأ الذي  ومع دعوى أ أ شعب اهلل املختار 
ثِههريية  : "االفههياءحأقيههال مهها يههرد علههيهأ هههذا  جههاء يف سههفر ،هههأ أبنههاء اهلل وأحبهها ه الي ِة ي ُشههُعوب  هي

هلرُتكي  . فهيليهور أيررسي هُأ هياليميُههأر هي هتي تهيفر هاِن ليسر هِمُعوا ليهكي  اياِمضيِة الل غيِة ويثيِقيليهِة اللاسي لِاه َّ *  ِة ي ههُؤاليِء ليسي
ميُعوا يل.  ، ألينهَُّهأر الي ييشياُ وني أينر ييسر ميعي ليكي ريائِيلي الي ييشياُء أينر ييسر أَلن  ك ل  بـَْيا  ا ْسَرائ يَل بهييرتي ِةسر

َباه  َوق َساة  اْلق ل وأل     (.7-1: 9" )حأم اَلأل  اْلج 
ههاليُم الههرَّبا قيههاِئال :" وقههال يف سههفر حأقيههال: ههاني ِةيليَّ هي ههكي أيرههوي »*  ويهي هي عيههلر ويجر ييهها ابرهه ي آديمي، اجر
هها  هي ههريائِيلي ويتهينيبَّههأر عيلييهر ا قيههالي * ِجبيههاِل ِةسر ههذي . هاي ههياِد الههرَّبا ههةي السَّ ههريائِيلي، امسريعِههي هيِلمي ويقُههلر: ييهها ِجبيههالي ِةسر

ِ ئيهههِة: هأينيههه ِدييهههِة ويِلأليور هههاِم، ِلأليور هههياُد الهههرَّب  لِلرِجبيهههاِل ويِلآلهي ا أينيههها السَّ فلا، َوأ ب يـــد  ذي َجالـ ــبد َعلَـــْيك ْم َســـيـْ
هنياِمُاأر. *  م ْرتـََفَعات ك مْ  هاُتُاأر، ويأي رهرييُل قهيهتراليُهأر قُهدَّامي أيحر اِحُُاأر، ويتهيتيايسَّهُر مشيرسي ريُب ميذي ويأيضيهُع * فهيتيخر

ه هنياِمِهأر، ويأُ يراي ِعظيهاميُاأر حي ريائِيلي قُهدَّامي أيحر اِحُِاأر. ُجثيثي بيِك ِةسر هاِهِنُاأر تُهقرفيهِر * ورلي ميهذي يف ُههلا ميسي
ههنياُمُاأر، ويتُهقر  اِحُُاأر، ويتهينرايِسههري ويتهيههُأولي أيحر ههير تُهقرفيههِر ويريرههريبي ميههذي طيههعي الرُمههُدُن، ويريرههريُب الرُمررتهيفيعيههاُت، ِلاي

ههاُلُاأر،  ههى أيعرمي ههاُتُاأر، ويمُترهي ليههى يف وي * مشيرسي ههُقُج الرقيتهر ، فهيتهيعرليُمههوني أيينا أينيهها الههرَّب  ويتيسر ههِطُاأر : 1حههأ)" سر
فالنصهههوص  ،فهههأي  اسهههتهقاقهأ للوعهههد والتاهههرب وههههأ مشهههرهون بعيهههدون عههه  مهههنهل اهلل ،(1-7

 واضهة وحرتة يف دحض هذه الفرية.
  حأقيهههال يف سهههفر أل هههأ بيهههت متهههرد( تتاهههرر) وعبهههارة ،وقهههد تاهههرر وحهههفهأ بهههالتمرد والعصهههيان

هاني ِةيليَّ هيهاليُم الههرَّبا قيهاِئال : قههال: " ،(1)هالالزمهة الشهعرية ههِج »* ويهي هاِه   يف ويسر ييها ابرهه ي آديمي، أينرهتي سي
هميُعوني، هميُعوا ويالي ييسر ُهأر آ يان  لِييسر ُأر أيعرنُي  لِيهينرظُُروا ويالي يهينرظُهُروني. لي ألينهَُّههأر بهييرهت   بهييرت  ُمتيميراد ، الَِّذي ي لي

   (4-1: 14أ" )حُمتيميراد  

                                 
 .92ص .سفر احلوايلد. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجبينظر:   (1)

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
434 

نسههبهأ ة  ةبههراهيأ عليهه  السههالم وهههو عمههاد دعههوى املههرياث  يف سههفر حأقيههال بههل ةنهه  ينفههي
ُة الرَّبا قيائِلية : " : يقول : (1)املأعوم هاِهيا، »* ويهيانيتر ِةيليَّ هيِلمي هِليأي ِبريجياسي * ييها ابره ي آديمي، عيهرافر أُوُرشي

ا قيالي السَّياُد الرَّب   نهرعيهاني. أيبُهوِ  أي  ويُقلر: هايذي لِهُدِ  ِمه ر أيررِض هي هِليأي: خميرريُجهِك ويميور ُمهورِيٌّ ويأُم هِك أُلوُرشي
  (.9-1: 11)حأ" ِحثهايَّة  

ههاني ِةيليَّ  "سههفر: يف اليقههول  ،(4)ا يف وراثههة ةبههراهيأ عليهه  السههالمالحهها لههويؤهههد حأقيههال أنهه   فياي
هههاليُم الهههرَّبا قيهههاِئال : هههريائِيلي يهيتيايلَُّمهههوني »*  هي ِهههريِب يف أيررِض ِةسر هههاِهِننيي يف ههههِذِه اخلر ييههها ابرههه ي آديمي، ِةنَّ السَّ

ثِههريُوني، لينيهها أُعرِطييههِت األيررُض ِمريياث هه ، ويأيرههُ  هي ا ويقيههدر ويِرثي األيررضي ههاني وياِحههد  : ِةنَّ ِةبهرههرياِهيأي هي * ا. قيههائِِلنيي
ا قيههههه هههههذي ُهههههأر: هاي هههههنياِمُاأر لِهههههذِلكي قُهههههلر لي : تيهههههأرُهُلوني بِالهههههدَِّم ويتهيررفهيُعهههههوني أيعريُههههههنيُاأر ِة ي أيحر هههههياُد الهههههرَّب  الي السَّ

؟  ِثُوني األيررضي ِفُاوني الدَّمي، أيفهييي هريأيةي * ويتيسر ، ويُهلٌّ ِمهنرُاأر جنيَّهسي امر ، فهيعيلرُتُأ الراجرسي ُتأر عيليى سييرِفُاأر ويقهيفر
ِثُههوني ا ؟ حيههاِحِبِ ، أيفهييي ِهههريِب * أليررضي ههيٌّ أينيهها، ِةنَّ الَّههِذي ي يف اخلر : حي ههياُد الههرَّب  ا قيههالي السَّ ههذي ُههأر: هاي قُههلر لي

ُصههوِن وي  ِش ميهأرهيال ، ويالَّههِذي ي يف احلُر ههِل أيبرِذلُهُ  لِلرههويحر ههِ  احلريقر ههيرِف، ويالَّهِذي ُهههوي عيليهى ويجر هُقطُوني بِالسَّ يف ييسر
ُوُتوني بِ  هريائِيلي * الرويبيِإ. الرميغياِيِر ميي ِيياُء ِعأَِّهيا، ويريرريُب ِجبيهاُل ِةسر ِفرية ، ويتهيبرُطُل ِه ر عيُل األيررضي خيرِبية  ُمقر فيأيجر

ههاِهِِأ الَّههيِت * بِههالي عيههاِبر .  ِفههرية  عيليههى ُهههلا ريجياسي عيههُل األيررضي خيرِبيههة  ُمقر فهييهيعرليُمههوني أيينا أينيهها الههرَّب  ِحههنيي أيجر
افهيعي    (.41-49: 99)حأ "ُلوهي

ريائِيلي. أيليهيرسي ليُاهأر »ويقُهلرُت: ": يف سفر ميخاجاء و  ، ويُقضياةي بهييرِت ِةسر امسريُعوا ييا ُر يسياءي يهيعرُقوبي
ُهأر * أينر تهيعررِفُهههوا احلريهههاَّ؟  ، النَّهههازِِعنيي ُجلُهههوديُهأر عيهههنهر هههرَّ هههري ويالرُمِهباهههنيي الشَّ ُههههأر عيههه ر ، ويحلير الرُمبرِغِضهههنيي اخلرييهر مي

ههههُموني ِعظيههههاميُهأر، *  ِعظيههههاِمِهأر  ُهأر، وييُههيشا ُشههههطُوني ِجلرههههديُهأر عيههههنهر ههههعريب، ويييار ويالَّههههِذي ي ييههههأرُهُلوني حليرههههأي شي
ِأ يف  اللَّهر ِر، ويهي ليهى ويُيشيقاُقوني هيميا يف الرِقدر هِج الرِمقر هُرُخوني ِة ي الهرَّبا فيهالي جيُِيهبهُ *  «ويسي ُهأر، ِحينيئِهذ  ييصر

ُأر. ههالي ههاُءوا أيعرمي هها أيسي ُهأر يف  لِههكي الرويقرههِت هيمي ههُ  عيههنهر هي ههتُهُر ويجر ا قيههالي الههرَّب  عيليههى األينرِبييههاِء * بيههلر ييسر ههذي هاي
نياِ ِأر، وييُهنياُدوني:  وياِهِهأر ويالَِّذي الي جييرعيُل يف أيفهره«! سياليم  »الَِّذي ي ُيِضل وني شيعريب، الَِّذي ي يهينهرهيُشوني بِأيسر

تيُهوني عيلييرِ  حيررب اشيئ ا  (2-1: 9". )مي، يهيفر
نربِ وقال: " بهاري يهيعرُقوبي ِبذي ريائِيلي خِبيِطيَِّت ِ لِانَِّك أينيا ميآلن  قُهوَّةي ُرويِل الرَّبا ويحيقوا ويبيأرس ا، أُلخي * ِ  ويِةسر
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ههاءي بهييرههِت يهيعرُقههوبي ويُقضيههاةي  ا ييهها ُر يسي ريُهههوني احلريههاَّ وييُهعيواُجههوني ُهههلَّ ِامسريُعههوا هههذي ههريائِيلي، الَّههِذي ي ييار بهييرههِت ِةسر
يهيورني بِالدامي *  تيِقيأ  ُمسر  ُنوني ِحهر نيتُههيا  ُر يسياُ هيا*  اِء، ويأُوُرشيِليأي بِالظ لرأِ الَِّذي ي يهيبهر ويِة، ويهيهي يهيقرُضوني بِالرَّشر

هها ريِة، ويأينرِبيياُ هي :  يُهعيلاُمههوني بِههاأُلجر أيليههيرسي الههرَّب  يف »يهيعررِفُههوني بِالرِفضَّههِة، ويُهههأر يهيتهيويهَّلُههوني عيليههى الههرَّبا قيههائِِلنيي
ههِطنيا ههرٌّ!ويسي نيهها شي ههِليُأ ِخريب هها، *  «؟ الي ييههأرِف عيلييهر ههل، ويتيِصههرُي أُوُرشي يهيورُن هيهيقر ليههُح ِحهههر ههبيِبُاأر تُهفر لِههذِلكي ِبسي

بيُل الربهييرِت شيوياِمتي ويعر   (.14-1: 9". )ميرويجي
وهاهههذا تسهههري األسهههفار علهههى ههههذا الهههنهل لتؤههههد أن توحيهههد الهههرب و اعتههه  ههههي شهههرش  قيههها 

 بل ساروا ع  تاركهأ يف التمرد واملعصية والشر . ،وهذا ما ل يفعل  اليهود ،الوعد وبقاء العهد
د فسهههت وعهههده املأعهههوم لبهههك وهنههها  نصهههوص مههه  أسهههفارهأ املقدسهههة تهههدل علهههى أن الهههرب قههه

لـ ىل َ  هأَنَـَىا أَْنَسـاك ْم : "نبهوءة ةرميها جهاء يف ،(1)بسبب معاحيهأ وفسهقهأ بهل هفهرهأ ،رائيلةس
ــي ـــْن َأَمـــام  َوْجه  ِدينيههةي الَّهههيِت أيعرطييرهههُتُاأر وي ن ْســَيانلا، َوَأْرف ض ـــك ْم م  ههها، أينهرهههُتأر ويالرمي َوَأْجَعـــل  *  آبيههاءيُهأر ِةيَّاهي

ًَْسىَعَلْيك ْم َعارلا أََبد ي ا  ْويلا أََبد ي ا الَ يـ   .(29-91: 49) "«َوخ 
ُت عيصيايي ويف سفر زهريا: " تُههيا « نِعرميةي »فيأيخيذر ميهعي ُههلا  ألَنـْق َض َعْهد ي الـ ى ي َقطَْعتـ ه  ويقيصيفر

بياشِ   .(19: 11ز )". األيسر
  فمهها هههو حههال دولههة ةسههرائيل املعاحههرة الههيت تتشههد ،فههإ ا هانههت هههذه شههروش  قيهها الوعههد

هههل أوفههت هبههذه الشههروش  ،وتههدعي الوراثههة الشههرعية ألرض امليعههاد ،بنصههوص الوعههد وتطالههب بهه 
ةن دولهة ةسهرائيل ههي مه  أهه  مبهاءات يقول الشيت سفر احلوايل عنهها:  ،لتستها الوعد اإللي

شهذو  والربها وارتاهاب ههل ، ة ا تنافس أمرياا يف القمار والاحش واإلحلاد واإلجرام يف العالالفو 
. وههههل  زعمهههاء عصهههابات ةجراميهههة وةرهابيهههة، واملؤسسهههون لههها ههههانوا مالحهههدة اشهههياهينياملوبقهههات
، والشيء الوحيد الذي تفظ  اليهود م  التوراة هو أ أ يا العشر املوسوية مهجورة مناورةالوحا

 .(4)سالمشعب اهلل املختار ونسل ةبراهيأ علي  ال

                                 
 .499-441حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. ص. عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (1)
 .11ص . سفر احلوايلد. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (2)
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يقول جارودي:  ،مرد والسوء يف شّت جوانب احلياةودولة ةسرائيل اليوم هي رمأ للجرمية والت
وعنهههدما تقهههوم احلاومهههة بتقهههدب مثهههل ههههذه األلهههوان مههه  اإلرضهههاء لغهههالة املتطهههرفني فإ ههها تتلقهههى يف 
مقابلها اجلأاء األون م  ناحية الت يرات العقيدية: فلأ يقتصر احلاخامات على القول بأن أرض 

 هبههوا ة  حههد اعتبههار املههذابح مشههروعة دينيهها  مهه  أجههل لبنههان احملتلههة هههي أرض قبيلههة "عاشههو" بههل 
وجمههازر حهه ا وشههاتيال ل  ،ود  بههريوت بالقنابههل ،فتههدمري مههدينيت حههور وحههيدا ،متطلبههات القضههية

 1121عههههام  (1)بههههيج تاهههه  فقههههج امتههههدادا  ملههههذابح ديههههر ياسههههني الههههيت ارتابتههههها عصههههابات السههههيد 
( 191الوحدة واملذابح اليت قام هبا قتلة ) ،قاسأومذابح قبية وهفر  ،املعروفة باسأ " ةرجون "()

وحاومهة ةسهرائيل احلاليهة تاهرر  ،إلسهرائيلبل ة ا هانت باسأ الرسالة التوراتيهة  ،(4)شارونبقيادة 

                                 
حهيوين تصهيهي ، زعيأ حأب حريوت و الف لياهود ، عضهو الانيسهت ، زعهيأ منظ مهة اإلرجهون السَّهابا ،   (1)

وم  مث سافر  ،ى املرحلة الثانويةحّت ة َّ ودرس فيها  روسيا البيضاءيف  ،1119أاسطس 11يف مناحيأ بيِج  ولد 
مه  خهالل  الصههيوينويعهرف بهيغ  علهى العمهل  ،حيث جامعة "وارسهو" لدراسهة القهانون 1191يف عام  بولنداة  

جهائأة نوبهل حصهل علهى ترأس رئاسهة وزراء ةسهرائيل و  ،1191منظمة "بيتار" اليهودية البولندية اليت ترأسها يف عام 
 بعد ةتفاقية هامب ديفيد. ،أنور الساداتالراحل  املصريمناحفة مع الرئيس  للسالم

بعههد مههوت زوجتهه  "أليههأا"، تههدهورت حالههة بههيغ  الصهههية فقههام الرجههل علههى تقههدب اسههتقالتة مهه  رئاسههة الههوزراء يف 
 عام. 71ع  عمر يناهأ اله  1114 مارس 1وظ ل يصارع املرض حّت  فار  احلياة يف  1119أاسطس 
 املوسوعة احلرة ويايبيديا. ( ، 271 – 4/272موسوعة اليهود واليهودي ة . د. عبد الوهاب املسريي )  ينظر:

 ف اير 41يف  أرئيل شارونولد زعيأ حهيوين م  احلرس اجلديد ، امس  األحلي آرئيل حموئيل مردخاي ثراي  ،   (2)
 ، هان اسأ عائلت  األحلي شاينرمان وهان والداه م االنتداب ال يطاينبفلسطني أيام  هفار مالليف قرية   ،1141

يعد  شارون مه   ،روسياولدت أم  يف بينما  بولنداة  ولد أبوه يف  ،شرقي أوروباالذي  هاجروا م   اليهود األشاناز
 والرئيس احلادي عشر للهاومة اإلسرائيلية. ،اإلسرائيليةالسياسيني والعساريني املخضرمني على الساحة 

ة  االستقالة م  منصب وزير  1119وقد اضطهُر سنة  ،1114عام  االجتيايل اإلسرائيلي جلنوب لبنان قائدهو 
أنه  ل يفعهل مها يافهي  مذحهة حه ا وشهاتيالللتهقيها يف  قضهائية اخلاحهةاللجنهة اإلسهرائيلية الالدفاع بعهد أن قهررت 

فههاز بأالبيههة سههاحقة يف االنتخابههات اإلسههرائيلية العامههة ة  تبههىن مواقههف سياسههية  4991يف و  ،ون املذحههةللهيلولههة د
تويف  ،ألهثر م  مثاين سنوات، بعد جلطة دمااية احلالة اخلضرية الدائمةدخل يف  4991ويف يناير  ،أهثر اعتداال  

 عاما . 11ع  عمر يناهأ  4912يناير  11يف 
 .املوسوعة احلرة ويايبيديا ( ، 219 – 4/271موسوعة اليهود واليهودي ة . د. عبد الوهاب املسريي )  ينظر:
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وههي تتصهرف اليهوم  ،نفس العمل "املقدس" الذي قامت ب  ةسرائيل القدمية م  ةبادة للانعانيني
الانعههههههانيني ومههههههع مهههههه  سههههههبقهأ  هههههه  احتلههههههوا  مههههههع العههههههرب همهههههها فعههههههل األسههههههالف بههههههاألمس مههههههع

 .(1)األرض هذه
، ويأينهرههههُتأر ُاريبيههههاُء وينهُههههأياليُء " فــــاألرض هلل وحــــدهوقههههال:  وياأليررُض الي تُهبيههههاُع بهيتَّههههة ، ألينَّ يلي األيررضي

ي:ـــىر  األول واألرض والســـلطان هلل وحـــده. وفـــي ســـفر مـــمويل. (23: 25ال )" ِعنرهههِدي
فيايلَّهأي حيهُموئِيُل الشَّهعربي الَّهِذي ي : "(4)ممويل الشعب ضـد مفاسـد اقامـة الملكيـة فـي اسـرائيل

 ، ههاليِم الههرَّبا هها ِعيِميههِع هي : *  يليبُههوا ِمنرههُ  ميِلا  لِههِك الَّههِذي مييرلِههُك عيليههيرُاأر: »ويقيههالي ا ييُاههوُن قيضيههاُء الرمي هههذي
هانِِ ، فهييهيررُهُضهوني أيميهامي ميرياِهبِهِ . ييأرُخُذ بيِنيُاأر ويجييرعيُلُهأر  ِسِ ، ِلميرياِهبِهِ  ويفُهررسي هاءي * لِنهيفر ِسهِ  ُر يسي ويجييرعيهُل لِنهيفر

لُهههوني ُعهههدَّةي حيرربِهههِ  ويأيديوياتِ  رُثُهههوني حيرياثهيتيهههُ  ويتيرُصهههُدوني حيصيهههاديُه، وييهيعرمي ، فهيييهر هههاءي مخيياِسهههنيي  أُلُهههوف  ويُر يسي
. ويييأر * ميرياِهبِههههههِ .  بَّههههههازيات  ههههههات  ويخي ويييأرُخههههههُذ ُحُقههههههوليُاأر ويُهههههههُروميُاأر * ُخههههههُذ بهينيههههههاِتُاأر عيطَّههههههاريات  وي يبَّاخي

ا لِعيِبيهِدِه.  ويديهيا وييُهعرِطيهي هييانِِ  ويعيِبيهِدِه. * ويزييهرُتونيُاأر، أيجر هُر ُزُروعيُاهأر ويُههُروميُاأر، وييُهعرِطهي خِلِصر * وييُهعيشا
هههتهيعرِمُلُهأر ِلُشهههغرِلِ . ويييأرُخهههُذ عيِبيهههديُهأر  هههرييُهأر ويييسر هههاني ويأِي سي هههويارِييُاأر ويُشهههبَّانيُاُأ احلِر هههُر ايهههنيميُاأر * ويجي وييُهعيشا

ا.  تهيررمُتُوُه ألينهرُفِسهُاأر، * ويأينهرُتأر تيُاونُوني ليُ  عيِبيد  ِ  ميِلِاُاُأ الَِّذي اخر ُرُخوني يف  ِلكي الريهيورِم ِم ر ويجر فهيتيصر
 .(18-10: 8مم1) ."«تيِجيُب ليُاُأ الرَّب  يف  ِلكي الريهيورمِ فيالي ييسر 

أ تهدل علهى أن الوعهد مه  أسهفاره ا  هنها  نصوحه و ا يفند شبهتهأ يف استهقا  الوعهد أن
فََأْعَطى الر ألم ا ْسَرائ يَل َجم يَع اأَلْرض  ال ت ي َأْقَسَم َأْن يـ ْعط يَـَها ففي سفر يشوع: " .قد مت  قيق 

، ويلير فََأرَاَحه م  الر ألم َحَوالَْيه ْم َحَسَب ك لِّ َما َأْقَسَم هبَـائ ه مْ *  هبَائ ه ْم فَاْمتَـَلك وَها َوَسَكً وا ب َها
اِئِهأر، بيلر ديفيعي الرَّب  مجيِ  يِع أيعردي اِئِهأر بِأييرهِديِهأر ييِقفر ُقدَّاميُهأر ريُجل  ِم ر مجِي هُقجر *  يهعي أيعرهدي هة    لير تيسر هيِلمي

ريائِيلي،  يِع الراياليِم الصَّاِلِح الَِّذي هيلَّأي ِبِ  الرَّب  بهييرتي ِةسر  (22-29 : 41) "َبل  اْلك لم َمارَ ِم ر مجِي
 ،أرض فلسهطني بقيهادة يوشهع )يشهوع( عليه  السهالم ألو دخبه لبك ةسهرائيل الوعد فقد  قا

 .(9)د السيب البابلي  أرض فلسطني بعةوهذلك  قا الوعد لأ بعودهأ 
                                 

 .41. صروجي  جارودي .ليملف ةسرائ  (1)

 .11. صروجي  جارودي .ليف ةسرائلم  (2)
 .494. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. صعقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (3)
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هنا  نبهوءات يف العههد القهدب الهيت تنبهأت بعهودة اليههود مه  بابهل ومه   يقول حابر  عيمة: 
فقد عاد اليهود بالفعل ة  يهو ا وبنهوا  ،ا ةليها ولقد  ققت هذه النبوءاتهل األراضي اليت نفو 

ومهه  مث فقههد  ،املاههابينيلسياسهي والتوسههع يف عهههد بالفعهل أسههوار القههدس قصههرية مهه  االسههتقالل ا
 .(1)نبوءات العودة م  السيب البابلي ققت 

)علمهههها   بههههأن  ، مسههههألة العههههودةوهاههههذا يتبههههني أن تنبههههؤات أسههههفارهأ املقدسههههة قههههد  ققههههت يف
بعد دخهولأ مهع يوشهع عليه   ،بدا  أية نبوءة بصدد عودة ثانية(نصوص العهد القدب ال تتضم  أ

وأن اليهود لهيس لهأ عههد وال  ،ومبا أن احلال هذلك. (4)ابليوبعد عودهأ م  السيب الب ،السالم
 ،وألن األرض هلل جهههل يف عهههاله ،وعهههد مبههها هسهههبت أيهههديهأ ومبههها اقيفهههوا مههه  الهههويالت واملوبقهههات

وجهههرت سهههنت  سهههبهان  أن الصهههاحلني ههههأ ورثهههة األرض همههها قهههال سهههبهان  علهههى لسهههان موسهههى: 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

چ )  . وقههههههههال جههههههههل يف عههههههههاله:[141 ]األعههههههههراف: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

 .[191-192 ]األنبياء: (ژ ڑ ڑ ک ک
 أهههل الههدي  اخلههامت املهههيم  الصهههيح أن يتسههلهوا بسههاليل أسههالم وهههفيجههب علههى أهههل اإل

 .ّت جيعل اهلل العاقبة لأح ،االستعانة باهلل عأ وجل وبالص 
فاألمهة اإلسهالمية ههي األحهها  ، مه   ريهة ةبههراهيأ عليه  السهالمنيومبها أن وراثهة الوعهد للصهاحل

 ،الورثهة احلقيقيهون أفهه ،أل ها علهى احلها والصهاليل ،ألرض بهل الهدنيا هلهها مه  ههل األمهأبوراثة ا
 .(9) املستقيأوليس اليهود وال النصارى أهل الافران والبعد ع  حراش اهلل

تتبههدل   قيقهها  لسههنة اهلل اجلاريههة الههيت ال تتغههري وال اليهههود العهههد مهه  اهلل نههأعقههد و هيههف ال؟! 
نأع العههد عه  الشهعب املختهار فلهأ يعهد خمتهارا  بعهد، ومهنح اهلل فضهل   ، ارب أحدا  م  البشر وال

                                 
 .941ص حابر  عيمة. .التاريت اليهودي العام  (1)
 .494. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. صعقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (2)
  .922-929. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. صعقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (3)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) ة أخههرى هههي الههيت قههال عنههها: ونعمتهه  ألم هه

ٺ ٺ ٺ ٺ )وقههههههههال عنههههههههها:  ،[9]املائههههههههدة:(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ گ

ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

]آل (   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 .(1)[191عمران:

  :األبدية يف الوعد
 ثالث المواعم: يوعم اليهود أن الوعد الىي ق طع لهم كان أبديال دائمال.

اُسههتخدمت يف بعههض النصههوص الههيت جههاءت فيههها الوعههود بههامتال  أرض هنعههان المًاقشــة: 
يهههعي التاهههوي  قهههول الهههرب إلبهههراهيأ: " عبهههارف: )ة  األبهههد( و )أبهههديا (. همههها جهههاء يف سهههفر ألينَّ مجِي

ِلكي األيررِض الَّيِت أينرتي تهيريى ليكي أُعرِطي  (.12: 19". )تكا َلى األََبد  هيا ويلِنيسر
هههِلكي ِمههه ر بهيعرهههِد ي يف وجهههاء أيضههها  يف سهههفر التاهههوي : " ي نيسر ، ويبهيهههنير نيهههكي هههِدي بهييرهههِك ويبهييهر ويأُقِهههيُأ عيهر

ييالِِأر،  اأيجر . أََبد ي ا َعْهدل هِلكي ِمه ر بهيعرهِد ي هِلكي ِمه ر بهيعرهِد ي * ، أليُههوني ِةل ها ليهكي ويلِنيسر ويأُعرِطهي ليهكي ويلِنيسر
نهرعياني  ، ُهلَّ أيررِض هي  (.1-7: 17". )تك«. ويأيُهوُن ِةليُهأر م ْلكلا أََبد ي اأيررضي ُارربيِتكي

 ؟يأ دون اريهأ م  األمأوأبديا  لنسل ةبراه ،الوعد  ائيا   هذا يدل على أن هلف
( مهها عبهارة عه  ترمجهة  Ever Lastingأبهدي ( و ) For Everعبارتها )ة  األبهدةن 

ة ها اليمجهة و  ،ولاه  ههذه اليمجهة اهري حههيهة ،( الع يهةOlam عوالمعربية وةجنليأية لالمة )
 ( ومعناهها بالعربيهةLong Time، antiguityهة لتلهك الالمهة باإلجنليأيهة ههي )الصههي

وعههال  ،)علههى التههوايل هههذلك  يف اإلنقليأيههة هلمههة "عههوالم"تعههك  و  ،(األزمنههة الغههابرة ،)زمنهها   ههويال  
وتعبههريات أخههرى  اثلههة هلههها تسههتخدم تلههك الالمههة املههذهورة "ة  األبههد" أو "أبههدي"   ،(املسههتقبل

اب وهههو تعبههري ال مياهه  ألي مفسههر حههريف للاتهه ،ك املههأامري يقههول: "سههأاك لألبههد"هههذلك. فمغهه
 املقدس أن يفيض في  معناه احلريف.

                                 
بعهههههههة احلاديهههههههة عشهههههههرة، مصهههههههر، الط-حممهههههههد قطهههههههب، دار الشهههههههرو ، القهههههههاهرة .مهههههههذاهب فاريهههههههة معاحهههههههرةينظهههههههر:   (1)

 .19م.ص4914
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ا حولهههها فهههههذه النصههههوص ة ا  ال تههههدل علههههى أن بههههك ةسههههرائيل سيسههههانون أرض فلسههههطني ومهههه
 وههذا مها ،لون يف ههذه األرض مهدة مه  الهأم  وحينها  مه  الهدهروة ا سهيه ،سانا   أبديا   ودائما  

عهههدي و  ،وامللههو يوشههع وعصههر القضههاة عصههر  ،مهها جههاء يف أسههفار العهههد القههدب حسههبحصههل 
  .عصر حرهة املاابينيو  ،النيب سليمان علي  السالمو  ،النيب داود علي  السالم

ههان القصهد فهية  ويلهة   وأخريا  ل يا  هنا  أبدا  وعد اري مشروش باالمتال  األبدي، وةن
 يصهغر وياه  تبعها   ةسهرائيل جهأءا  مه  أرض امليعهاد ) ويف هل هذه األوقات ملك بنو ،اري حمددة

 .(1)(الت السياسية واحلروب مع جريا أللها

 أرض امليعاد:حدود 
حيــث يكــون حــدها  ،رابــع المــواعم: يــوعم اليهــود أن حــدود أرض الميعــاد متفــ  عليهــا

مرتفعـات وحـدها الشـمالي  ،وحـدها الشـرقي نهـر الفـرات ،المربي الب:ر األبـيض المتوسـ 
  .قًاة السويسوحدها الجًوبي  ،تركيا

فيها م  االختالف  ،تعلقة بشأن حدود األرض املوعودةنصوص العهد القدب املالمًاقشة: 
مساويههة  تاههون نصوحها  مهها جيعهل القههار  لها يسهتبعد أن  ،الاثهري الشهيء وعهدم املوضهوعية واإلهبههام

وباقي أسهفارهأ املقدسهة  ،ي فقرات توراهأ ونصوحها احلاليةل يلهقها ما حلا باق ،م  عند اهلل
 .(4)لتأييف والأيادة والنقصانم  التهريف وا ،عندهأ
همها تعمهدت أن رتهار   ،ن تهي  أمسهاء التخهوم مبهمهة معقهدةتعمهدت ههذه النصهوص أفقد )
النصهوص علهى  ولاهي متهنح اليههود فرحها   هدودة لتأويهل تلهك ،مساء املشيهة ةمعانها   يف اللهبساأل

 .(9)(حسب ما يقتضي  احلال

                                 
. حممهد به  علهي بهه  عقيهدة اليههود يف الوعهد بفلسهطنيو  .949حهابر  عيمهة. ص .التهاريت اليههودي العهام ينظهر:  (1)

 .491حممد آل عمر. ص
 .441. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. صعقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (2)
. نقال  ع  حممود نعناعة "املشالة 441حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. ص. عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (3)

 (.991/ 1اليهودية وهل  لها ةسرائيل؟ )

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
440 

حدود أرض امليعاد، فالوعود تبدأ بإشارة اامضة ة  "هذه  م  الصعب القطع برأي بشأنف
املنطقهة مه  " هر مصهر" ة  األرض" م  نقطة البدء يف شهايأ )نهابلس( مث تسهتطرد لتشهمل ههل 

 .(1)ثالثة  دثنا ع  نسل ةبراهيأ ينتشر يف هافة اال اهات األربعةوفقرة  ،الفرات
: فأول وعد المتال  األرض جاء بهالن  التهايل: " هري الهرَّب  أليبهرهريامي ويقيهالي هِلكي أُعرِطهي »ويظيهي لِنيسر

هه ،(7: 14" )تههك«هههِذِه األيررضي  مث جههاء نهه  وعههد  ول تههدد حههدود معينههة. افاههان اللفههمح مبهم 
نهييرهكي »ويقيالي الرَّب  أليبهرهريامي، بهيعرهدي اعرتِهأياِل لُهوش  عينرهُ : "آخر ال كتلف ع  سابق  يف اإلهبام:  اررفيهعر عييهر

ُنوب ا ويشيررق ا ويايررب اوي  مث يأف نه  يليه   ،(12: 19" )تكانرظُرر ِم ي الرميورِضِع الَِّذي أينرتي ِفيِ  مِشياال  ويجي
يف  لِههكي الريهيههورِم قيطيههعي الههرَّب  ميههعي أيبهرههريامي ِميثياق هها قيههاِئال : "فقههال:  ،ولاهه  هههذه املههرة  هههر حههدود لههألرض

ههِلكي أُعرِطههي هههِذِه األيرر » ههِر الرُفههرياتِ لِنيسر بِههرِي، نهيهر ههِر الراي ههري ِة ي النهَّهر ههِر ِمصر ، ِمهه ر نهيهر  ،(11: 12" )تههكضي
وةن هههان  ،فقههال: " ههر مصههر" فلههأ يههذهر هههل هههو النيههل أو أحههد فروعهه  ،ولانهه   هههر اسههأ مههبهأ

 الراجح أن املقصود "وادي العريش" مشال سيناء.
هههِلكي ِمههه ر بهيعرهههِد ي أيررضي ويأُعرِطهههي قهههال: " ،مث يهههأف نههه  آخهههر تتمهههل حهههدود مبهمهههة ليهههكي ويلِنيسر

ههها أيبيهههِديوا. ويأيُههههوُن ِةليُههههأر  عيهههاني ُملرا  نهر ، ُههههلَّ أيررِض هي فههههدود أرض هنعهههان  ،(1: 17" )تهههك«ُارربيتِهههكي
 ليست معلومة احلدود واألقطار بشال دقيا.

أر ِمهههه ر أييرههههِدي فهينهيأيلرههههُت ألُنرِقههههذيهُ "فجههههاء يف سههههفر اخلههههروج:  ،وتتاههههرر الوعههههود باحلههههدود املبهمههههة
ههال   ة  ويوياِسهعية ، ِة ي أيررض  تيِفهيُض ليبهين ها ويعيسي ياههدي هِعديُهأر ِمه ر تِلرهكي األيررِض ِة ي أيررض  جي هرِيانيي، ويُأحر ، الرِمصر

ِثهايانيي وياأليُمورِيانيي ويالرِفرِزَّيانيي وياحلرِ  نهرعيانِيانيي وياحلر اِن الراي  (.1: 9" )خرُبوِسيانيي وايانيي ويالريي ِة ي مياي
مث يعيهههد الوعهههد ملوسهههى يف نفهههس السهههفر مهههع  ديهههد حهههدود ألرض امليعهههاد أهثهههر وضهههوحا  مههه  

هِر. فيهِإينا "فيقول:  ،سابقات  هِطنيي، ويِمه ي الربهيرايَّهِة ِة ي النهَّهر عيُل ُرُوميهكي ِمه ر حيرهِر ُسهوف  ِة ي حيرهِر ِفِلسر ويأيجر
 (.91: 49" )خر، فهيتيطرُرُدُهأر ِم ر أيمياِمكي اَّاني األيررضِ أيدرفيُع ِة ي أييرِديُاأر سُ 

ويف اإلحهههههايل الرابههههع والثالثههههني مهههه  سههههفر العههههدد هههههان أهثههههر النصههههوص  ديههههدا  وتوضههههيها  
أشهد مها   لعلهفقهد أتهى وعهدا  الحقها   ،اري أن األسفار ل تاتف هبذه احلهدود الواضههة ،للهدود

                                 
 .911ص حابر  عيمة. .التاريت اليهودي العامينظر:   (1)

http://kotob.has.it
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: وهههو مهها جههاء يف سههفر يشههوع ،(1)التوسههع العههدواين الظههاليهههود علههى النصههوص  ريضهها   لل دونتهه 
ُت ُموسيى" اِمُاأر ليُاأر أيعرطييرُتُ ، هيميا هيلَّمر  (. 9: 1)يش "ُهلَّ ميورِضع  تيُدوُسُ  بُطُوُن أيقردي

فجعلهوا  ،وقد استغل اليهود يف دولة ةسرائيل املعاحرة اإلهبام واإليهام يف حدود أرض املوعهد
وجيعلههون النصههوص التوراتيههة اطههاء لههأ يف التوسههع اإلجرامههي  ،ب احلاجههةحههدودهأ مطا ههة حسهه

 الذي يقومون ب .
فهنه  حهّت اآلن ل أهرر  ،قا بعد هدفنا وهو النصر النههائيةننا ل أ: )(4)ب  اوريونيقول 

 ،هوديهة حهّت يهتأ  ريهر بالدنها هلههاوسهنجعل احلهرب حرفهة ي ،فقهج م  بالدنا سهوى قسهأ واحهد
 .(وسنهقا ر يا أنبياء ةسرائيل ،بالد اآلباء واألجداد

 
                                 

 .441. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. صعقيدة اليهود يف الوعد بفلسطنيينظر:   (1)
يأ حهيوين عم ايل وسياسي ةسرائيلي ، هان امس  ) ديفيد جري  ( ، مث اري  امس  فيما بعد : زع   اوريوندافيد ب  (2)

يف مدينههة "بلونسههك" البولنديههة باسههأ دافيههد  ،1111أهتههوبر 11ولههد يف  ( أي ) ابهه  الش ههبل ( ، ة  ) بهه  اوريههون
امهته  به  اوريهون الصههافة يف بدايهة حياته  العمليهة  ،1191يف  فلسهطني، ههاجر ة  للصهيونية  اري ، ولتهم س

 .ةسرائيلل رئيس وزراء لدولة أو   ، وهانوبدأ باستعمال االسأ اليهودي "ب  اوريون" عندما مارس حيات  السياسية
وخالل فية رئاست   لس  ،هان ب  اوريون م   الئع احلرهة العم الية الصهيونية يف مرحلة تأسيس دولة ةسرائيل

قد قاد به  و (، 1122حّت  1129)باستثناء األعوام 1119وحّت  1121 يناير 42إلسرائيلي املمتد م  الوزراء ا
ويعد ب  اوريون م  املؤسسني  ،اليت يُطلا عليها اإلسرائيليون، حرب االستقالل 1121اوريون ةسرائيل يف حرب 

 عاما  منذ تأسيس ةسرائيل. 99حلأب العمل اإلسرائيلي والذي تبو أ رئاسة الوزراء اإلسرائيلية ملدة 
عنهدما تعاونهت الاجانهاه مهع  فلسهطنييف  يهوديهةقد شار  ب  اوريون يف العمل املسل ح م  أجل تأسيس دولهة و 

ولا  بعد أسابيع م  اإلعالن الرمسي لقيام دولة ةسرائيل، أمهر رئهيس الهوزراء  ،ملناحيأ بيغ رجون التابعة منظمة األ
 ،جهيش الهدفاع اإلسهرائيلييف سهبيل تأسهيس  وشهترينملسهلهة هالاجانهاه اجلديد )ب  اوريون( حل مجيع املنظمات ا

وهبذه التعديالت اجلديدة اليت  رأت على التنظيمات املسلهة الصهيونية، أمر ب  اوريون بإارا  السفينة "ألتالينا" 
  اليهوم، يظهل األمهر ةو  ،الصههيونية األرجهوناحململهة بالسهاليل، وههان السهاليل الهذي علهى متنهها سهيؤول ة  منظمهة 

 .1179 ديسم  1تويف  الذي أحدره ب  اوريون بإارا  السفينة مثارا  للجدل!
 .املوسوعة احلرة ويايبيدياو  ( ، 4/279موسوعة اليهود واليهودي ة . د. عبد الوهاب املسريي )  ينظر:
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وهو يوم احتالل القدس )لقد استولينا علهى  ،م1/1/1117يوم  (1)موشى دايانولقد أعل  
 (. ()أورشليأ( وأ  يف  ريقنا ة  )يثرب( وة  )بابل

 سههي ةثههر االجتيههايلم علههى شاشههة التلفأيههون الفرن 1114/ 11/1يف  (4)ةسههها  شههامريقههال 
ههههو ثابهههت تاركيههها   لنههها ! هيهههف نضهههأ مههها الصههههيوين للبنهههان: )أههه  ل نضهههأ أراضهههي عربيهههة حمتلهههة

                                 
 ،ةسرائيلي وسياسي، هان عساري 1112مايو  49يف موشي  دايانولد عساري وسياسي حهيوين بارز ،   (1)

، قاد جمموعة م  الباملاا يف مهام استاشافي ة األعورب"القاضي موسى" ويلقب بالو   العررب  بالع يةُييجأ امس  
للدفاع  اُعني  وزير   ةب ان الغأو ال يطاين لسورية ، وفقد عين  اليسرى يف اشتبا  مع القو ات التَّابعة حلاومة فيشي ،

 .1111أهتوبر  11تويف  ،إلسرائيل
موسههههوعة الساياسههههة . د. عبههههد الوهههههاب الاي ههههايل ، املؤس سههههة العربيههههة للد راسههههات والنَّشههههر ، الط بعههههة األو  ،  ينظههههر:
 املوسوعة احلرة ويايبيديا. ( ، 127 – 4/121. )  م 1171

هههان اسههأ العائلههة   ،1192يف عههام  فلسههطني، يف بولنههدا وهههاجر ة  1112 أهتههوبر 44يف  ةسههها  شههامريولههد   (2)
ه فيما بعد ليصبح "شامري" وعندما حدث االنشقا   رجونأمنظمة قام باالنضمام ة   ،آنذا  "يازيرنيتساي" واري 

 ،"، انضهأ شهامري جلنهايل شهترين املتطهرفةبراههام شهترينعلهى يهد " منظمهة شهترينوجنأ عن  والدة  1129هبا يف عام 
، تو  شامري مع اثنان م  أفراد عصهابة شهترين 1124وعندما قامت القوات ال يطانية بقتل ابراهام شترين يف عام 

 يف احلرهة اليهودي ة ) بيتار ( . هان منذ شباب  فاعال    زعامة العصابة.
 1112ة   1122 ( مهه  الفههيةموسههاد، انضههأ شههامري ة  اجلهههاز اإلسههرائيلي التجسسههي )1121بعههد حههرب الههه 

. تههو   شههامري رئاسههة الانيسههت اإلسههرائيلي يف عههام 1179وقههام بههالفوز بارسههي يف الانيسههت اإلسههرائيلي يف عههام 
 يف فيتههههني األو  ،السههههابع اإلسههههرائيليرئههههيس الههههوزراء  مث أحههههبح ،1119وأحههههبح وزيههههرا  للخارجيههههة يف عههههام  1177
 عندما قر ر اعتأال العمل الس ياسي . 1114ة   1111انية م  ويف الفية الث 1112ة   1119

وعههههارض االنسهههههاب  مصهههرشههههامري بهههاليميك املتشههههد د حيههههث عهههارض مههههؤمتر هامههههب ديفيهههد للسههههالم مههههع  يوحهههف
 .لبناناإلسرائيلي م  جنوب 

ويهذهر أن حاومهة شهامري ل تهرد علهى الصهواريت  ،، شارهت حاومهة شهامري مبهؤمتر مدريهد للسهالم1111يف عام 
على شامري  الواليات املتهدةقد أحل ت ف ،اليت أ لقها اجليش العراقي على ةسرائيل ةب ان حرب اخلليل الثانية العراقية
اإلسههرائيلي شههرخا  يف التهههالف العههررب األمرياههي يف يقههوم بههالرد علههى الصههواريت العراقيههة لاههي ال ُتههدث الههر د  أن ال

 م.4914 يونيو 99حرب اخلليل الثانية. تويف يف يوم السبت 
، نقهههال  عههه  هتهههاب شخصهههيَّات  442 – 449ص . حممهههد آل عمهههر.عقيهههدة اليههههود يف الوعهههد بفلسهههطني ينظهههر:

 .املوسوعة احلرة ويايبيديا ، 191 – 197ةسرائيلي ة حملم د شريدة ص 
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 .(1)( اها حمددة يف التوراة ،أرى داعيا   لتهديد حدود ةسرائيلال وألجدادنا؟! و 
فـي هـىا الوقـا بالـىات يستشـهد  للنصوص يقول روجيه  جهارودي: االستغاللوع  هذا 

بـل ولوسـائل القتـل  ،التـوراة ليبـرروا بهـا التوسـع الـدائم ل:ـدودهمالصهيونيون بًصوا من 
 وا رهاأل التي تتم على مستوى الدولة.

أن رسههأ  ،م1197فقههد سههبا لههال جوريههون عههام  ،ول مههرة يفعلههون فيههها  لههكأوليسههت هههذه 
ويف رأيه  أن تضهأ أرض ةسهرائيل مخهس منها ا ههي:  ،حدود ةسرائيل استنادا  ة  نصهوص توراتيهة

وعه  األردن  ،وجنهوب سهوريا ،بنان حّت الليطاين )ويسمى هذا اجلأء: مشال ةسرائيل الغهررب(جنوب ل
ومتر احلهدود الشهمالية خبهج عهرض مدينهة  ،وفلسطني وسوريا ،)وهو ما يطلا علي  اليوم شر  األردن(

 ،4 ،1: 92عهددأ  بسوريا اليت قال عنها ة ا هي مدينة أاة اليت ورد  هرها يف سفر األعهداد )
وهنا  حهيونيون آخرون م  اهالة "التهوراتيني" يقولهون ةن أهاة  ،على أ ا احلد الشمايل لانعان (1

 !بل هنا  آخرون يدعون أ ا يف ترهيا ،اليت وردت يف التوراة هي مدينة حلب
بهأن سهيناء جهأء  -بهني هليهل األعضهاء-حريل ب  جوريون يف الانيسهت  ،م1121ويف عام 

ولا  بعد عملية اإليقاف اليت قامت هبا الواليات املتهدة واال اد  ،يمان"م  " لاة داود وسل
مؤقتهها  ليعههود للظهههور ثانيههة  التوراتيههةالسههوفييت عنههد الجههوم علههى السههويس خفههت حههوت اجلغرافيهها 

ة   ههر مصههر" )سههفر  ،بههل ةن حههدود الوعههد اتسههعت: "مهه  النهههر الابههري الفههرات ،م1117عههام 
 ،ا  ة  أي فرع م  فهروع النيهل ؟ يقهول بعضههأ ةنه  وادي العهريش( ول 2 ،2_  92 ،األعداد

 ويقول آخرون ةن  النيل  ات . 
ويف سهههبيل الهههدعوة لهههذه احلهههدود املطا هههة يستشههههدون بهههالتوراة يف اللهظهههة املناسهههبة لت يهههر مههها 

 .(4)يقومون ب  م  عدوان أو ما يضمون م  أراض  
يف توسيع حهدودهأ واأل مهاع املتأايهدة يف وسبب هذا االستغالل الصهيوين لنصوص التوراة 

هههو االخههتالف والتنههاقض بههني الروايههات والنصههوص الههيت جههاءت يف الوعههد  ،توسههيع رقعههة دولههتهأ

                                 
 .442-444ص . حممد ب  علي ب  حممد آل عمر.عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (1)
 . 49-11. صل" روجي  جاروديي"ملف ةسرائ  (2)
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ة ها ههو فريهة  ،وهو م  األمور اليت تثبت أن زعمهأ بوجهود وعهد ةلهي لهأ ،بامتال  أرض املوعد
وههههذا مههها سنناقشههه  يف  ،ائهأوتثبهههت  هههريفهأ لنصهههوص التهههوراة حسهههب مصهههاحلهأ وأههههو  ،يهوديهههة

 الفقرة التالية ةن شاء اهلل.

  :اختالف روايات الوعد
خامس المواعم: يوعم اليهود أن حقهم في أرض الميعاد ثابا حسب نصوا التوراة 

 وأن روايات الوعد واض:ة الداللة والمفهوم. ،وأسفار العهد القديم
ألنفسههأ السهلطة املطلقهة يف تفسهري مها ن حاخامي اليههود، يأعمهون أ لومم  املعالمًاقشة: 

 .(1)يسمون  املعاين السرية للاتابات املقدسة، و لك بواسطة ةلام ةلي خاص
ويغلهههب عليهههها  ،وقهههد جهههاءت نصهههوص الوعهههد خمتلفهههة مههه  حيهههث  ديهههد حهههدود أرض املوعهههد

ثهر مه  مساء مبهمة أو متشهاهبة  تمهل أهأفتضيا تارة وتتسع تارة وتذهر فيها  ،الغموض واإلهبام
بهل ههي  ها تسهلطت عليه  أيهدي البشهر  ا ا يدل ويؤهد أن تلك النصوص ليس وحيها  ةليوه ،موقع

 بالعبث والتهريف والتبديل.
ففي سفر التاوي  الب على نصوص الوعد الغموض يف احلدود فهذهرت يف أول نصوحهها 

األرض مث تاههررت النصههوص باسههأ "أرض هنعههان" أو  ،لفههمح "هههذه األرض" دون  ديههد حههدود
وتهأف  ،ويف ههذا ةيههام هبهري ،اليت أنت فيها انظهر مشهاال  وجنوبها  وشهرقا  واربها  لتبهني حهدود األرض

النصهوص تهارة بههذهر أمسهاء شههعوب وقبائهل سههانوا أرض هنعهان وفلسههطني لتوضهح احلههدود ألرض 
 ،حلهدودلألرض ولانها ليست دقيقة املعهال وا اوتارة تذهر حدود   ،امليعاد وهذا في  اموض أيضا  

ُهههلَّ "حههّت يبلههغ األمههر  روتهه  يف سههفر يشههوع حيههث جههاء فيهه :  ،وتتسههع احلههدود مههع تاههرار الوعههد
ههى ههُت ُموسي هها هيلَّمر اِمُاأر ليُاههأر أيعرطييرتُههُ ، هيمي (. ولههيس هنهها  9: 1)يههش "ميورِضههع  تيُدوُسههُ  بُطُههوُن أيقرههدي

ث أيهههدي البشهههر بتلهههك داللهههة يف وقهههوع ههههذا االخهههتالف والتبهههاي  أهههه  مههه  داللهههة التهريهههف وعبههه
 ات.ري وتضمني النصوص لتلك التفس ،ويتضح ةدخال تفسريات م  حنع خياالهأ ،النصوص

                                 
ولههيأ اههاي هههار، دراسههة وتقههدب: د.احلسههيك احلسههيك معههداي، دار احلههرم للههياث،  .أحجههار علههى رقعههة الشههطرنل  (1)

 .422ص م.4911مصر، الطبعة األو ،  - القاهرة
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وقهههههد اسهههههتغلت دولهههههة ةسهههههرائيل املعاحهههههرة اخهههههتالف النصهههههوص لتهقيههههها مصهههههاحلها السياسهههههية 
 فتأخذ م  النصوص ما يناسبها ويناسب أي مرحلة سياسية متر هبا.  ،وأ ماعها التوسعية

تضههع  فلمهها ا السههفر احلههوايل عهه  دولههة ةسههرائيل وتوسههعها يف أرض أهههل فلسههطني:  يقههول د.
؟ رض التوراتيهة ة  أضهيقهايدها يف أيديهأ ضهم  خطهة أخهرى تتنهازل فيهها عه  أوسهع حهدود األ

 -ارابة يف هذا على عقيدة اليهود اليت تؤم  بالبداء وبأن األحبهار يصهههون أخطهاء الهرب  وال
 .(1) -يصفون  تعا  اهلل عما
، ههههو أنههه  لهههيس يف وسهههع الشهههراهة آخهههر يقهههض مضهههاجع يههههود دولهههة ةسهههرائيلوأمهههر ويقهههول: 

، مهع أن التهوراة أ ها تفهيض لبنها  وعسهال   اليهودية العمياء أن تظل حبيسة األرض اليت قالهت عنهها
 .(4)و هبا   املنطقة الا ى حولا تفيض نفطا  

 ،عههههه  مهههههأاعأ الوعهههههد بهههههأرض امليعهههههاد اائهأ علهههههى مهههههدى العصهههههور بعيهههههد  يهههههوقهههههد ههههههان واقهههههع أنب
يف جماملهههههة  شُ فهههههرِ ياهههههون عههههه  اعتبههههار نفسههههه  مالاههههها  ألرض هنعههههان فههههههو يُ  ةبهههههراهيأ أبعهههههد مهههها فههههإنَّ 

: )التاهوي  ةليشهيي منه  أرضها  يف املافيلهة ليهدف  هبها وزوجته  سهار  ،ببلدة حه ون ،احليثي عفرون
49) . 

( ونههةيشههيي مهه  ملههك اليبوسههيني )أر  لدرجههة أنهه  ونههرى داود ال يقههيأ وزنهها  لههألرض "املوعههودة"
داود فه( 42 :42سهفر حهموئيل الثهاينا  مقابل مخسهني شهاقل مه  الفضهة )ذححقال  ليقيأ فوق  م
يتفههاوض معهه   بههل علههى العاههس ،وال تههاول أبههدا  أن يطههرد حههاحب األرض ،ال يتصههرف همالههك

 .(9)متاما  هما فعل يف املاضي ةبراهيأ ،بود
وعالوة على تناقض الروايات والنصهوص تهأف البههوث العلميهة احلديثهة لتثبهت ههذب وافهياء 

"االسهتيالء علهى   لهك:نصوص توراتية عمل هبها اليههود علهى أ ها أمهور يقينيهة ال مريهة فيهها ومه  
أرتها" فهههذا االسههتيالء خمتلهها مه  أساسهه  ألن علههأ اآلثههار أثبهت "أن أرتهها دمههرت يف القههرن الرابههع 

                                 
 .44ص . سفر احلوايلد. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (1)
 .42-42د.سفر احلوايل. ص .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (2)
 .14-11. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (3)
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ومهع ههذا فتسهتخدم ههذه التلفيقهات  .(1)فقد هانت ة ن ال وجود لا يف عهد يشهوع م..ر  عش
 .(4)"التاركية" يف املدارس اإلسرائيلية لتنمية التعصب بني الشباب

واألمههر هههذلك فيمهها يتعلهها باملنههاهل املتبعههة: "فسههفر القضههاة" يصههف لنهها دخههول أرض هنعههان 
أن الغهأوة الهيت يصهفها يشهوع   :ففهي سهفر يشهوع نقهرأ ،شهوعوحفا  مغهايرا  متامها  مها جهاء يف سهفر ي

وأ ههأ  حهههوا ههههل  ،هانههت اهههأوة ا ههدت فيهههها القبائهههل مجيعهها  يف دولهههة واحهههدة  ههت قيهههادة واحهههدة
أمههها يف "سهههفر القضهههاة" فتوحهههف الغهههأوة علهههى أ ههها تسهههلل بطهههيء يهههتأ يف  ،قهههابلوه يف  هههريقهأ مههه 

وأحيانهها بقتههال ولاهه  بههال جماهبههة هبههرية مههع املههدن الانعانيههة وهانههت لهها  ،أالههب األحيههان بههال قتههال
عربهههات قتهههال منيعهههة بالنسهههبة لقبائهههل البهههدو الرحهههل الهههيت هانهههت ههههل واحهههدة منهههها تعمهههل حلسهههاهبا 

 .(9)اخلاص
وههههذا دليهههل واضهههح علهههى أن التهريهههف والتبهههديل والعبهههث قهههد نهههال تلهههك النصهههوص للوحهههول 

 لليهود.  خاحَّةألهداف وأ ماع ومصاحل 
يقهول جهارودي:  ،وينتقون م  النصوص ما يوافا أهواءهأ وياهون  ريقها  لتهقيها أ مهاعهأ

قههراءة  ،نقديههة وال تاركيههة قههراءة ال ،لة هههي عبههارة عهه  قههراءة انتقائيههة مغرضههة للتههوراةأةن املسهه ،نعههأ
أخههرى يف  لههك ألن هنهها  نصوحهها   ،يهه ر الغههأو ووسههائل  ال بريههة تأخههذ مهه  التههوراة ةال هههل مهها ال

  العهد القدب توحي بأمور رتلف ع   لك متاما .
ل تاههف  ،الغههأوة اللبنانيههة األخههريةالثمانينيههات امليالديههة: ويقههول عهه  احلههرب اللبنانيههة مطلههع 

وقهد خله  املوضهوع الرئيسهي للههرب املقدسهة  ،احلاخامية العسارية ع  الدعوة للهرب املقدسهة
فههنه  نههؤدي  ،ننسههى أجههأاء التههوراة الههيت تهه ر هههذه احلههرب"علينهها أال  حاخههام برتبههة نقيههب فقههال:
 .فالن  املاتوب يفرض علينا واجبا  دينيا  هو أن نغأو أرض العدو" ،واجبنا الديك بتواجدنا هنا

                                 
 .(227)هتاب األب ديفو،ص نقال  ع . روجي  جاروديملف ةسرائيل.   (1)
 .19ص. روجي  جارودي .ملف ةسرائيهههههل  (2)
 .14ص .روجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (3)
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. فامههها ههههو ظهههاهر ال تهههددون حهههدودا  واضههههة (1)(2/7/14 ) انظهههر حههههيفة ههههاآرتس بتهههاريت
 هقول : أرض العدو.وة ا يستخدمون ألفاظا  مبهمة   ،لتلك األرض

و ههري األمههور وهههأن الأعمههاء الصهههيونيني يطبقههون حرفيهها  اآليههة التاليههة مهه  ويقههول جههارودي: 
و لههك هههو  ،(9: 1يههشسههفر يشههوع: "هههل موضههع قههدم تدوسهه  بطههون أقههداماأ لاههأ أعطيتهه " )

 .(4)والدف الدائأ للصهيونية السياسية ،التصور السائد إلسرائيل الا ى
وقهد جهاء يف القهرآن  ،نصوص الوعد ظاهرة للمتأمل يف تلك النصوص ةن اختالف وتناقض

وسهبا اإلشهارة  ،الارب ما يدل على  هريفهأ وتبهديلهأ للنصهوص وعبهثهأ هبها مبها يوافها أههواءهأ
إلقامهههة  ويف هتهههبهأ مههه  التهريهههف والتبهههديل مههها يافهههي ،ة  مجلهههة منهههها يف التمهيهههد لهههذا البههههث

(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)عها : قهال ت ،(9)احلجة وةلأام املفهيي

   .[19]آل عمران:
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )وقهههال تعههها : 

 .[149]النساء:(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

  :نظرة الصهيونية احلقيقية للوعد
تههأعأ الصهههيونية أ هها نشههأت أساسهها  لتهقيهها نصههوص التههوراة علههى أرض  ســادس المــواعم:

  قيا الوعد بامتال  أرض امليعاد. خاحَّةالواقع و 
تهيى تاشهف  نصهوصاملطلع على نصوص التوراة وأسفار العهد القدب جيد أ ا المًاقشة: 

ألعوبههة و  ،سياسههيا   تابعهها   ملهه رب السياسههة ( الههذي ل ياهه  يف واقعهه  ةال وعههدا  حقيقههة هههذا )الوعههد
)ظهر الهرب( و )قهال الهرب( و ليهودي تتوارى خلف ستار م  قول سياسية يف يد هذا املؤلف ا

الههيت شههرع فيههها قلمهه  وبههدأ ياتههب )سههفر  فههإن هههذا املؤلههف اليهههودي منههذ اللهظههة ،)أقسههأ الههرب(
( ومههه  مث ههههان التاهههوي ( ل يسهههتهدف مههه  وراء ههههذه )الوعهههود( ةال التمهيهههد لعهههودة ) لاهههة داود

                                 
 .11روجي  جارودي. ص .ملف ةسرائيل  (1)
 .119صروجي  جارودي.  .ملف ةسرائيل  (2)
 .42ص د.سفر احلوايل. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (3)
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وأمها  ،ريهة داود(  شخ  ة  آخر حهّت يصهل  به  ة  ) حتما   لذا الوعد أن يتهول يف يده م
ياسهية لاهي ياسهب قضهيت  وأن  قد بدأ ب  بإبراهيأ فلأ يا   لك ةال حسبما أملته  املصهاحل الس

 .(1)حبغة شرعية
 ،وهذلك اختالف النصوص التوراتية يف الوعد بامتال  األرض املقدسة وتناقضها أمر ظهاهر

حسهب مها يوافها سياسهتهأ  وقد تعمد ساسة اليههود يف ةسهرائيل املعاحهرة االنتقائيهة يف النصهوص
ويف ههذه الفقهرة سهياون  ،والذي تو  ه  هذه االنتقائية هأ قادة احلرههة الصههيونية ،وخمططاهأ

احلههههديث عهههه  احلرهههههة الصهههههيونية وحقيقتههههها وحقيقههههة نظرههههها لنصههههوص الوعههههد ودورههههها يف املههههأاعأ 
 بامتال  أرض امليعاد.

 الصهيونية:
فيهذ املخططهات املرسهومة إلعهادة جمهد بهك ةسهرائيل مث هي منظمة يهودية تنفيذية، مهمتهها تن

مسيهههت بهههذلك: نسهههبة ة   السهههيطرة مههه  خاللههها علهههى العهههال  هههت ملهههك )ملهههك يههههو ا( املنتظهههر.
 .(4)ع جنوب بيت املقدس يقدس  اليهود)حهيون( جبل يق

( وبهدأ يف حهيااة مهذهبها يف فيينهها م1192-1119ابتهدع ههذه الصههيونية تيهودور هرتههأل  )
"الدولهة اليهوديهة" وبهدأ : يف هتابه  م1112مث انتههى مه  ةرسهاء نظامهها عهام  ،م1114عهام منذ 

 .(9)م1117يف أول مؤمتر حهيوين عقد مبدينة بال بسويسرا عام  يف وضعها موضع التنفيذ
ومهها فاههر قههج يف عههودة روحيههة ة  أرض حهههيون وهههان  ،ل ياهه  تيههودور هرتههأل يهوديهها  تقيهها  

فتصهور أن احلهل األمثهل يف الظهروف السياسهية  ايهة اليههود مه  االضهطهاد.دافع  األساسي هو أ
خمتلفها  عه  الصههيونية  شهيئ اوههان ههذا  ،االستعمارية لهذلك العصهر يامه  يف ةنشهاء دولهة يهوديهة

 .الروحية اليت نادى هبا مثال  "أحدقاء حهيون"

                                 
  .449. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. صعقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (1)
د.ناحههر القفههاري، و د.ناحههر العقههل، دار هنههوز ةشههبيليا للنشههر والتوزيههع،  .يف األديههان واملههذاهب املعاحههرة املههوجأ  (2)

 .19م. ص4911 -هل 1294الرياض، الطبعة األو ، 
 .1. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (3)
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 ،م1117عهام سويسهرا بفهأعل  يف مهؤمتر بهال  ،قام تيودور هرتأل بوضع مشروع خمتلف متاما  
واسههههتمد مشههههروع  مهههه  نظههههام الشههههرهات االسههههتعمارية  ،عهههه  حهههههيونية سياسههههية وليسههههت روحيههههة

 اإلجنليأية.
أرسيت أساس الدولة اليهودية"  لهك ألن  ،وهان هرتأل على حا متاما  عندما قال: "يف بال

مجيههع اخلصههائ  الالحقههة الههيت متيههأ دولههة ةسههرائيل مسههتمدة مهه  املبههاد  االسههتعمارية الههيت قامههت 
 .(1)على أساسها

وان كانــا أبعــد مــا تكــون عــن  ،هــىه حقيقــة تأســيس الصــهيونية التــي تــىرعا بالــدين
رطهههمل العهههني ر يهههة املهههأارع  ، والانينيمهههههههانوا مههه  العل اعون لههها مههه  اليههههودوالهههد ،حقيقتـــه وروحـــه
مه   تتاج الباحث ة  دليهل ليقهول ةن هثهريا   ، والاالشياهيبوتأ"  و جا  للتطبيا الصهيونية "هي

 . (4)هبال  اليهود اهلل ونذيرا  اليهود يرون يف قيام هذه الدولة  اوزا  ألحاام 
ههههههأ دعهههههاة اإلحلهههههاد والفسهههههاد  خاحَّهههههةاليههههههود عامهههههة والصههههههيونيون و : يقهههههول د.سهههههفر احلهههههوايل

 ،(9)مارهسالنظريات اإلحلادية منهأ:  ر أحهاباألرض وأهث يف
                                 

 .11-11. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (1)
 .24ص د.سفر احلوايل. .ينظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (2)

، ومههؤرا، وعههال اجتمههاع، واقتصههادي، أملههاين فيلسههوف وهههو، م1111مههايو  2يف  ارل هانريههك مههارهسهههولههد    (3)
علأ االجتماع ويف تطوير احلرهات االشياهية. واعت   لعبت أفااره دور هام يف تأسيس  ،واشياهي ثوري وحهفي

 بيههان احلههأب الشههيوعينشههر العديههد مهه  الاتههب خههالل حياتهه ، أمُهههها  ،هههارل أحههد أعظههأ االقتصههاديني يف التههاريت
 (.1112–1117) رأس املال(، و 1121)

امسه   يهوديها  ،هان أبهوه يف بدايهة حياته  راينالنهد ال وسهيةيف  تريهرالطبقة الوسطى يف مدينة ولد يف عائلة انية م  
واري امس  ة  )هنريت(، وقد أشار بعض املؤرخني أن تبديل  لدين  هان حيلة اقتصادية ليستطيع   تنصر)هرشل(، مث 

هسب قوت  يف جمتمع نصراين، وقد أرجع بعضهأ نظرة مارهس ة  الدي  )م  أن  حيلة ووسيلة للعيش مه  خهالل 
حلاخهام )مردخههاي مههارهس( اليهههودي، ولههذا فهان بعههض علمههاء التههاريت يههرى أن خهداع النههاس(. ومههارهس هههو حفيههد ا
  .املارهسية هي تفسري يهودي للتاريت

مت  1121ويف عههام  ،أحههبح قيههادي بههارز للهههأب الشههيوعي، قبههل أن يعههود ة  هولههون ويؤسههس حهههيفت  اخلاحههة
يه  عائلته  ة  الفقهر، اسهتمر مهارهس يف  ويف لنهدن املاهان الهذي وحهلت ف ،نفي  وانتقل ة  لندن مع زوجته  وأ فاله 

 =أحههبح  ،هتابههة و تطههوير نظرياتهه  يف  بيعههة ا تمههع وهيههف اعتقههد أنهه  مياهه  تطويرههها، و أيضهها  نظههأ ألههة ل شههياهية
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 ،وأرلر ،(9)شةتين، و (4)دور هابو  ،(1)فرويدو 

                                 = 
مهارس  12وهانهت وفاته  يف لنهدن  ،ور يا توراتية تلموديهة للهيهاة والنهاس ،الرابطة الدولية للعمالشخصية مهمة يف 

 جنسية.وقد تويف بال  ،م1119
 ينظر: املوسوعة احلرة ويايبيديا.

، ولههههد يهههههوديمهههه  أحههههل   سههههاوي  بيههههبوهههههو  ،وامسهههه  احلقيقههههي سيغيسههههموند شههههلومو فرويههههد ،وند فرويههههدسههههيغم  (1)
التابعة آنذا   مورافيامبنطقة  ،بريبور اجلالية اليهودية يف بلدة يف أسرة تنتمي ة  1121مايو  1سيجموند فرويد يف 
عامها وههان  21أجنب  والده جاهوب عنهدما بلهغ  ،التشيك، واليت هي اآلن جأء م  مجهورية ل م ا ورية النمساوية

والدتههه  أمهههايل )ولهههدت  ،تهههاجر حهههوف، يُهههذهر أنههه  ههههان حهههارما  متسهههلطا ، وههههان قهههد أجنهههب  فلهههني مههه  زواج سهههابا
 ،العصهيباخت  بدراسهة الطهب  ،هان فرويد األول م  مثانية أشقاء  ،ناتانسون( هانت الأوجة الثالثة ألبي  جاهوب

تهر فرويهد بنظريهات اشه ،أسس مدرسة التهليهل النفسهي وعلهأ الهنفس احلهديث ،التهليل النفسييعت  مؤسس علأ 
فسي لعالج األمراض النفسهية عه  ، وآلية الدفاع ع  القمع وخلا املمارسة السريرية يف التهليل النالالواعيو  العقل

همها اشههتهر بتقنيهة ةعهادة  ديهد الرابهة اجلنسهية والطاقهة التهفيأيهة األوليههة   ، ريها احلهوار بهني املهريض واحمللهل النفسهي
 م.1191سبتم ،  49تويف يف  ،للهياة البشرية

 ينظر: املوسوعة احلرة ويايبيديا.
وههههو أوَّل عهههال  ،احلهههديث علههأ االجتمهههاعيعتههه  أحهههد مؤسسهههي  ،فرنسهههيوعهههال اجتمههاع  فيلسهههوفةميههل دورههههاب:   (2)

بفرنسها حيهث نشهأ يف عائلهة مه  احلاخهامني مه   ةبينهالمبدينهة  1121ةبريل  12ولد يف  اجتماع فرنسي أهادميي ،
ا بارع ا ومها لبهث أن التهها  ،أسرة يهودية )وههي مه  أفضهل مؤسسهات التعلهيأ  بههمدرسة األسهاتذة العليهاوهان تلميذ 

 هنههري براسههونأو  جههان جههوريسحيههث احتهك  بههبعض شههبان فرنسهها الواعههدي  مثهل  ،م1171العهايل يف فرنسهها سههنة 
 ،الههيت هههان يههدي  هبهها رفاقهه  اههري أن األجههواء باملدرسههة ل تعجبهه  فالتجههأ ة  الاتههب ليتجههاوز الفلسههفة السههطهية )يف نظههره(

هعلهأ   علهأ االجتمهاعالذي أثرت مؤلفات  علي  تأثري ا عميق ها فاسهتقى منهها مشهروع تاهريس  أواست هونتهاذا اهتشف 
 .م1117نوفم   12تويف يف  ،ا تمعمستقل قائأ بذات  يهدف ة  هشف القواعد اليت رضع لا تطورات 

 املوسوعة احلرة ويايبيديا. ( ، 921 – 4/921موسوعة اليهود واليهودي ة . د. عبد الوهاب املسريي )  ينظر:
  ،أملهاين( وهو فيلسهوف وشهاعر م1199 أاسطس 42 - ،م1122 أهتوبر 12  ولد يف فريدريش فيلهيلأ نيتش  (3)

 املبهاد  األخالقيهةهتب نصوحها  وهتبها  نقديهة حهول   ،متميأا   ياتعال لغو وهان  لعلأ النفسهان م  أبرز املمه دي  
يُعهد  مه  بهني  ،أيضها   واحلداثهة الرومانسية األملانيةوهتب ع   ،انيةواملثالية األملمنها  املاديةاملعاحرة  والفلسفة والنفعية

ولد نيتش  لقس بروتسهتانيت وههان العديهد مه  أجهداده مه  جههيت األب  ،الفالسفة األهثر شيوعا  وتداوال  بني القراء
، بروسهيامساه والده فريهدريك ألنه  ولهد يف نفهس اليهوم الهذي ولهد فيه  فريهدريش الابهري ملهك  ،واألم ينتمون للانيسة

 =حيههث ههههان والههده مربيههها  للعديهههد مهه  أبنهههاء األسهههرة امللايههة وعههها  حيههاة مدرسهههية عاديهههة ومنضههبطة، ومسهههاه أحهههدقائ  
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 ،(9)برجسون، و (4)شيلرو  ل،رتأ وه ،(1)مارهوزو 
                                 = 

 م.1199أاسطس  42تويف يف  ،القسيس الصغري لقدرت  على تالوة اإلجنيل بصوت مؤثر
 ينظر: املوسوعة احلرة ويايبيديا.

وهو فيلسوف ومفار أملاين أمرياي، معروف بتنظريه  ،يف برلني لعائلة يهودية ،م1111مارهوزه ولد سنة  هربرت  (1)
 لليسار الرادياايل وحرهات اليسار اجلديد ونقده احلاد لألنظمة القائمة.

 جامعة فرايبورسودرس يف جامعتها وحصل على الدهتوراه م   احلرب العاملية األو خدم يف اجليش األملاين خالل 
يف دراسهات ،  مهارت  هايهدجرم يف بيع الاتب مث انضأ ة  مسهاعدة 1141وعمل بعدها لغاية عام  ،م1144عام 

( مارهسي  هان يشال مجاعة فارية  ات توج  حيث ةنَّ عهد الدراسات االجتماعية يف فرانافورت )وهان منتسبا  مل
( السههلطة قههام احلههأب بههإاال  املعهههد احلههأب النههازي، وبعههد اسههتالم احلههأب االشههياهي القههومي )1199لغايههة عههام 

وانضهأ ة  معههد الدراسهات  األمريايهة الواليهات املتههدةمث ههاجر ة   ،اموسافر مارهوزه بعدها ة  سويسرا ملدة عه
يف أجهههأة االسههتخبارات  احلههرب العامليههة الثانيههةعمههل خههالل  ،م1192عههام  جامعههة هولومبيههااالجتماعيههة هنهها  يف 

احلربية األمرياية )ماتب املعلومات احلربية وماتب اخلدمات االسياتيجية( حيث عمل يف الدعاية املضادة للنازية 
خالل اخلمسينات در س الفلسفة والسياسة بشال متتابع يف جامعات هوملبيا وهارفارد وبرانهديس  ،وتفايك النازية

 ويف جامعيت هاليفورنيا
 أثناء زيارت  ألملانيا. بساتة دمااية 1171تويف مارهوزه عام 
 احلرة ويايبيديا. ينظر: املوسوعة

 نوفم  19هو شاعر ومسرحي هالسياي وفيلسوف ومؤرا أملاين ولد يف  ،يوهان هريستوف فريدريش فون شيلر  (2)
 وجوتههه عامههها . يعتههه  ههههو  22وههههان عمهههره  فاميهههاريف مدينهههة  1192 مهههايو 1وتهههويف يف  أملانيهههايف ماربهههاا يف  1721

 يف األدب األملاين، ويعت  م  الشخصيات الرئيسية يف التاريت األدرب األملاين. الاالسيايةمؤسسي احلرهة 
 سوعة احلرة ويايبيديا.ينظر: املو 

 جهههههائأة نوبهههههل لهههههآلدابحصهههههل علهههههى  ،فرنسهههههي فيلسهههههوفم، وههههههو 1121 أهتهههههوبر 11سهههههون يف ولهههههد هنهههههري برج  (3)
سهعا  وعميقها  فقهد أ اع لونها  يعت  هنري برجسون م  أهأ الفالسهفة يف العصهر احلهديث، ههان نفهو ه وا ،1147عام

ولقههد حههاول أن  اخلمسههينياتمهه  التفاههري وأسههلوبا  مهه  التعبههري ترههها بصههماهما علههى جممههل النتههاج الفاههري يف مرحلههة 
 .بالرويل، ويؤهد ةميانا  ال يتأعأع املذهب املادياليت أ احها  القيأينقذ 

تؤثر يف دوائر خمتلفة: فلسفية ودينية وادبية حدث ل  العاس  ،حظي ةب ان حيات  بشهرة واسعة االنتشار يف فرنسا
متاما  بعد وفات  ة  حدث انصراف تام أو شب  تام ع  فلسفت  حّت حارت تقبع يف ظالل النسيان ابتداء م   ايهة 

 م.1121يناير  2تويف يف  ،متاما الوجوديةحّت اليوم خصوحا  وقد اهتسهتها  احلرب العاملية الثانية
 ينظر: املوسوعة احلرة ويايبيديا.
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 . (1)مارت  بوبرو 
بههههل  ((ةميههههان عههههودة اليهههههود ة  األرض املقدسههههة بههههالالعنصههههر األسههههاس يف املسههههرحية هههههو ))و 

 بافههرهأ القههدب وةحلهههادهأ احلههديث، ومهه  هنههها أقههاموا علههى األرض املبارههههة الطههاهرة دولههتهأ الهههيت
 .(4)"رجسة اخلراب"مساها دانيال 

أحههههد األسههههاليب الناجعههههة يف  قيهههها  -لههههدى ُدعههههاة الصهههههيونية السياسههههية-لقههههد هههههان الههههدي  
، حيههث هههان األرثو هسههيأهههدافهأ علههى الههراأ مهه  أ ههأ ل ياونههوا مهه  حههفوف التيههار اليهههودي 

. لقهد أدر  ههؤالء أمهيهة عنصهر الهدي  اهتمامم  امللهدي  الذي  ال يعريون الدي  أد   أمعظمه
املتههدينني  احَّههةوخب-يف توحيههد حههفوف اجلماعههات اليهوديههة خلههف دعههوهأ، ويف جههذب أفرادههها 

 أو الجرة ة  فلسطني. -منهأ يف شر  أوربا
رون الههدي  اليهههودي يف خدمههة أاراضهههأ الذاتيههة عهه   ريهها لقههد رايل دعههاة الصهههيونية ُيسههخ  
يف خطهاهبأ السياسهي،  -بعهد ةفرااهها مه  حمتواهها الهديك-استخدام املقهوالت واألسها ري الدينيهة 

و لك هبدف هسب الشرعية م  جهة و نيد عامة اليهود خلف دعهوهأ مه  جههة أخهرى. لقهد 
اهلل املختههار" ة  بههرامل سياسههية للهرهههة  حهههيون"، وفاههرة "شههعب :  ولههت فاههرة "أرض امليعههاد

الصهيونية، يف نفس الوقت الذي رايل في  دعاة احلرهة يتجاهلون األفاهار واملقهوالت الدينيهة الهيت 
 تتعارض مع أهدافهأ.

فمفهوم "أرض امليعاد" أو "حهيون" مفهوم ديك حيث "حههيون" ههو املاهان الهذي اختهاره 
                                 

ههر و  ،مههارت  بههوبر  (1)  ف ايههر 1ولههد يف  حلههويل ، متطههر ف يف حلولي تهه  ، وجههودي النَّأعههة ، يهههودي أملههاين فيلسههوفمفا 
قبهل أن يسهافر مهع أجهداده وههو يف عمهر أربهع سهنوات حيث عا  هنا  لبعض الوقهت  بالنمسا فيينايف  ،م1171
اليت م  أهأ مبادئها الأعأ  احلرهة الصهيونية، شار  بوبر يف تأسيس القدساستقر يف  1191ويف عام  ،أوهرانياة  

خصهه  بههوبر جههأءا  هبههريا  مهه  حياتهه  إلبههراز مهها يسههمون  القيمههة  ،و هه بههأن اليهههود شههعب لهه  احلهها يف أن ياههون لهه  
، حهدر أو ل هتهب  1149هتهب العديهد مه  الاتهب ومنهها أنها وأنهت عهام   ،اللديانة اليهودية واالعهياف هبه الثقافية

يونيههو  19وتههويف يف  ،1111هتههاب أقههوال الاسههيديأم عههام م ، ولهه    1124بههوبر بالع ي ههة وهههو العقيههدة الع ي ههة عههام 
 يف القدس. ،م1112
 املوسوعة احلرة ويايبيديا. ( ، 112 – 4/119موسوعة اليهود واليهودي ة . د. عبد الوهاب املسريي )  ينظر:

 .74-71ص. سفر احلوايلد. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (2)
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ةن االسهههتيطان يف حههههيون مههه   ،عب  املختهههار للسههها  فيههه الهههديك" لشهههالهههرب واحهههطفاه "بهههاملعىن 
"املتأفهوت" أي: الواجبهات الدينيهة الهيت فرضهها الهرب علهى اليههود، ولهذا فههو ارتبهاش ديهك فقهج، 

أمهها دعههاة الصهههيونية فلههأ تههرتبج األرض املقدسههة  ،م بهه  هثههري مهه  اليهههود عهه  التههاريتوهههذا مهها قهها
د هرتههأل جمهرد "فرحههة لالسهتيطان واالسههتثمار"، وههذا مهها عنهدهأ هبهذا املعههىن الهديك، فصهههيون عنه

 دفع  ة  ةدخال العوامل املناخية واجليولوجية يف  ديد موقع حهيون اجلديدة.
وبعد أن وقع االختيار على فلسطني، فإن هرتأل ل يأل جهدا  يف تأهيد "الطبيعة الالدينية" 

البون بالقههدس وال بههأرض ةسههرائيل التاركيههة لههذا االختيههار بههأن رايل يؤهههد علههى أن الصهههاينة ال يطهه
 .(1)باألرض العلمانية الدنيوية فقج وة ا

هان واضها  لقيادة احلرهة الصهيونية أن اسهتمالة رجهال الهدي  يسههل علهى احلرههة اسهتخدام 
العامههل الههديك هوسههيلة للههيويل ألسههطورة "األمههة اليهوديههة" وةزالههة الفههوار  بههني الصهههيونية ههرهههة 

واليهوديههة هههدي ، و لههك خللهها رأي عههام مؤيههد ألهههداف املشههروع الصهههيوين يف أوسههاش  سياسههية
اجلاليههات اليهوديهههة يف أوربههها وأمرياههها  هههت شهههعارات ) العهههودة ة  حههههيون وأرض امليعهههاد، واحلههها 

القيهههادة  تلهههذا عمهههد ،يهوديهههة يف أرض ةسهههرائيل التاركيهههةيف ةنشهههاء الدولهههة ال ،التهههاركي والهههديك(
قودههها عههدد م، ي1194( سههنة خلهها حرهههة دينيههة حهههيونية امستههها )حرهههة مأراحههية  الصهههيونية 

برئاسهة احلاخهام )يعقهوب رينهأ( لغهأو احلرههات الدينيهة املعارضهة للفاهرة  ،م  احلاخهامني يف روسهيا
الصههههيونية، والتسهههلل ة  حهههفوفها وحهههرفها عههه  توجهاهههها مث ةحهههداث انقهههالب داخلهههي يطوعهههها 

دافها، ويف نفههس الوقهت  ههت دعههوى اخلشهية مهه  سهيطرة التعلههيأ العلمههاين للهرههة الصهههيونية وأهه
واملفههاهيأ القوميههة العلمانيههة علههى اجلانههب الههديك والروحههي األمههر الههذي سههيؤدي ة  القضههاء علههى 
الديانة اليهودية فقد هانهت هنها  تيهارات دينيهة معارضهة للصههيونية تهرى بهأن العهودة ة  حههيون 

حلهاد ادة ةلية، وةن أي جههد بشهري يبهذل لهذه الغايهة ههو ضهرب مه  اإلهي عودة روحية تتأ بإر 
 .(4)واملخالفة ل رادة اإللية

                                 
مصهههر، الطبعهههة األو ، -عبهههدالفتايل حممهههد ماضهههي، ماتبهههة مهههدبويل، القهههاهرة .ينظهههر: الهههدي  والسياسهههة يف ةسهههرائيل  (1)

 .111-112م. ص1111
 .11-17ص د.احلسيك احلسيك معداي. .دراسة وتقدب لاتاب أحجار على رقعة الشطرنل  (2)
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علههى األسههطورة  خاحَّههةة هها تنصههب بصههفة يقههول جههارودي: ةن أيديولوجيههة الت يههر الصهههيونية 
وال تفسهر ههذه الالمهة تفسهريا  روحيها  علهى أ ها  ،مبعهىن قبلهي التوراتية الاا بة الهيت تفسهر "الوعهد"

هِلكي أُعرِطههي " سهفر التاههوي :يف  جههاءوة ها تفسههرها تفسهريا  ماديهها  بأ ها "األرض"  ،" لاهة اهلل" لِنيسر
هههِر الرُفهههرياتِ  بِهههرِي، نهيهر هههِر الراي هههري ِة ي النهَّهر هههِر ِمصر ، ِمههه ر نهيهر تعتههه  يف نظهههر  ،(11: 12تهههك" )ههههِذِه األيررضي

حهههدود  ،)وقهههد رسهههأ هرتهههأل يف هتابههه : الدولهههة الصههههيونية وعسهههاريا   سياسهههيا   الصههههيونيني برناجمههها  
يف  ،يف الشههر :  ههر الفههرات ،يف اجلنههوب: قنههاة السههويس ،مرتفعههات ترهيهها: يف الشههمال ،ةسههرائيل

ة لتلهههك وتفسهههر اآليهههة  علهههى أ ههها حقيقهههة تاركيهههة وحهههك ملايههه ،(الغهههرب البههههر األبهههيض املتوسهههج
وههأن حهلة الهرحأ تلهك  ،وهأن  رية ةبراهيأ هأ املنهدرون بصلة الرحأ ولهيس باإلميهان ،األراضي

االبهه  األههه   ،عيههلامسة ريههة  -همهها جههاء يف سههفر التاههوي -ال تنصههب علههى العههرب )مههع أ ههأ 
سهر وتف ،وال تنصب علهى اإلنسهانية الهيت تهرى يف تضههية ةبهراهيأ حهورة مثاليهة إلميا ها ،إلبراهيأ(

بينمها  ،باعتبار حهة اتصال نسب اليههود احلهاليني بسهاان أرض هنعهان القدميهة تلك اآلية أيضا  
نتهاج اخهتالش وامتهأاج شهعوب  ،ههأ هالنهاس مجيعها   ،تؤهد البيولوجيا ويثبت التاريت أن يهود اليهوم

إرث" أسهالف "به وال مياهنهأ أبهدا  املطالبهة ،سهبانياةثيوبيها ة  ةومه   ،متعددة م  القهرم ة  الهيم 
ومهيني واستبعاد الساان احلهاليني مه  عهرب ومسهلمني ومسهيهيني مهع أ هأ سهاان تلهك األرض 

أو  ،الرومههههانيني أو ا ههههرينيأو  ،وأقههههرب لسههههاا ا القههههدامى مهههه  املهههههاجري  البولنههههديني أو الههههروس
عههت زورا  الههذي  ل جيمههع بيههنهأ شههيء سههوى الدعايههة النازيههة البشههعة الههيت اد ،اليمنيههني أو املغاربههة

 .(1)أ أ شعب واحد ميا  التعرف علي  وفقا  ملعايري العنصريني النازيني
فهههههذه الصهههههيونية ظههههاهرة اسههههتعمارية حتههههة رتفههههي يف ثههههوب ويقههههول عهههه  حقيقههههة الصهههههيونية: 

ولههذا أدان احلاخامههات احلريصههون علههى اليهوديههة احلقههة تلههك الصهههيونية  ،أسههطورة الهوتيههة ها بههة
واعتهه ت أالبيتههها السههاحقة أو هلهههأ تقريبهها  أن تلههك  ،م1117حههّت قبههل ميالدههها يف مههؤمتر بههال 

ن أحهههاهبا يسههتخدمون يهههوديتهأ أو  ،الصهههيونية خيانههة لليهوديههة وةفههراس لهها مهه  حمتواههها الروحههي
انعقههد املههؤمتر احلاخههامي يف  ،م1111يف عههام  ،ية )وحههّت قبههل  لههكلت يههر سياسههة قوميههة وعنصههر 

فيالدلفيههها وارهههذ القهههرار التهههايل: "لهههيس ههههدف الرسهههالة امليسهههاوية إلسهههرائيل ههههو ةعهههادة بنهههاء الدولهههة 

                                 
 .121-121. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (1)

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
456 

ههدف رسهالتنا ههو توحيهد ههل أبنهاء اهلل  ،القدمية.. ففي هذا فصل جديد لليهود عه  بقيهة األمهأ
وتتهقههها تطلعهههاهأ ة   ، تتهقههها وحهههدة ههههل املخلوقهههات العاقلهههةحهههّت ،الهههذي  يؤمنهههون بإلههه  واحهههد

 .(1)الطهارة اخلليقة
رفضهت  ،بعقد املؤمتر يف ميهونت ام اقياح  وقد   ،م1119حملة عام  وعندما قام تيودور هرتأل

"ةن ةنشههاء دولههة يهوديههة يف فلسههطني يتنههان مههع  ملعارضههة احلاخامههات األملههان لهها وقههالوا: إالفاههرة
ينشهتاي  يقهول: "أرى أن آويف الثالثينهات هتهب العالمهة  .(4)"يسهاوية )العامليهة( لليهوديهةالهدعوة امل

التوحههل ة  اتفهها  مههع العههرب علههى أسههاس العههيش معهها  أهثههر حامههة مهه  ةنشههاء دولههة يهوديههة.. 
وسههلطة زمنيههة  ،فإميههاين باليهوديههة جيعلههك أعتقههد أن فاههرة ةقامههة دولههة يهوديههة  ات حههدود وجههيش

 .(9)ة ا هي فارة تناقض رويل اليهودية ،مهما هانت ضئيلة
بههدأت النأاعههات الصهههيونية تظهههر بههني اليهههود أنفسهههأ يف الوهههاب املسههريي:  ويقههول د.عبههد

ت عهه  نفسههها يف بههاد  األمههر عهه   أواخههر القههرن التاسههع عشههر مههع تفههاقأ املسههألة اليهوديههة، وعهه  
ء اليهههود يف الغههرب يههدفعو ا للجمعيههات التو ينيههة املختلفههة الههيت   ريهها املسههاعدات الههيت هههان أثريهها

هانت هدف ة  تو ني يهود شر  أوربا يف أي بلهد )ويشهمل  لهك فلسهطني( حهّت ال يههاجروا 
 .(2)جتماعية وأوضاعهأ الطبقية للخطرة  ارهبا فيعراضوا ماانتهأ اال

وتستشهههد  ،علههى أسههس دينيههة أرض فلسههطني مبنيههةتههدعي احلرهههة الصهههيونية أن مطالبتههها بهه
حيهث  ،ههو مها جهاء يف سهفر حأقيهالن أقوى دليل وأحرح  للصههاينة، رمبا هاو  ،بنصوص توراتية

بُههوا " يقههول: ِ األُميههِأ الَّههيِت  يهي ههريائِيلي ِمهه ر بهيههنير ا آُخههُذ بيههِك ِةسر : هأينيههذي ههياُد الههرَّب  ا قيههالي السَّ ههذي ُههأر: هاي ويقُههلر لي
هها، ويأيمجريُعُهههأر ِمهه ر ُهههلا نياِحييههة ، ويآِف هِبِههأر ِة ي أيررِضههِهأر،  هي ة  يف األيررِض عيليههى * ةِلييهر ويُأحيههيهارُُهأر أُمَّههة  وياِحههدي

ِ، ويالي يهينهرقي  ها عيليهيرِهأر ُهلاِههأر، ويالي ييُاونُهوني بهيعرهُد أُمَّتهيهنير ريائِيلي، ويميلِهك  وياِحهد  ييُاهوُن ميِلا  ِسهُموني ِجبياِل ِةسر
 .ِ تهينير ء  ِمه ر ميعي * بهيعرُد ِة ي  يرلياي نياِمِهأر ويالي ِبريجياسياِهِأر ويالي ِبشيهير ، بيهلر ويالي يهيتهينيجَُّسوني بهيعرُد بِأيحر اِحهيِهأر

                                 
 .191. صروجي  جارودي .ملهف ةسرائيل  (1)
 .121ص م،1171مونييال،-، تورنتو"األرض اري املقدسة"هتاب فورست، . نقال  ع   12ص .رائيلملهف ةس  (2)
 .12. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (3)
 (.111/ 4) د.عبدالرهاب املسريي. .موسوعة اليهود واليهودية  (4)
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ُه هعرب ا ويأينيها أيُههوُن لي هرُُهأر فهيييُاونُهوني يل شي طيهُأوا، ويأُ يها ها أيخر أر ِةل ها. ُأخيلاُصُهأر ِم ر ُهلا ميسياِهِنِهِأ الَّيِت ِفيهي
هههههُلُاوني يف *  ههههها عيليهههههيرِهأر، ويييُاهههههوُن جلِيِمهههههيِعِهأر رياع  وياِحهههههد ، فهيييسر هههههاِمي ويدياُوُد عيبرهههههِدي ييُاهههههوُن ميِلا  اي  أيحر

  (.42-41: 97)حأ . "ويتيرفيظُوني فهيرياِئِضي وييهيعرميُلوني هِبيا
بهههل ةن  ريهههب أن  ههههر "داود" هنههها ينفهههي أن ياهههون املقصهههود ههههو دولهههة حههههيون املعاحهههرة الو 

، لاهه  الصهههاينة لنهها أن نشههك يف أن العبههارة حمرفههة ! ومهه  هنهها تههاحأقيههال نفسهه  هههان بعههد داود
 .(1)" لدولة ةسرائيلن  لك بأن  "رمأيؤولو 

لههى ومهه  األدلههة الصههرتة علههى أن رصههي  أرض هنعههان بالعهههد ل ياهه  واردا  وال حممههوال  ع
تهأ رابه ،ونصهف سهبج منسهي ،وسهبج جهاد ،ةعهالن سهبج رأوبهني حممل اجلد عند اإلسهرائيليني:
 ( 99: 94عدد )(. و 44-11: 94. )عديف االستيطان يف شرقي األردن
فههإن هثههريا  مهه   ،لسههيب البههابلي بههالعودة ة  فلسههطنيالفارسههية ليهههود اوعنههدما مسهههت الدولههة 

 .و اب لأ املقام يف بابل ،اليهود ل يعودوا
: نبههوءة ةرميهها :يف بابههل واالسههتقرار فيههها أسههفارهأ املقدسههة احلههث علههى السهها  بههل جههاء يف

ههريائِيلي ِلُاههلا السَّههيبرِ الَّهه»" ُنُههوِد ةِلههُ  ِةسر ا قيههالي ريب  اجلر ههذي ههِليأي ِة ي بيابِههلي: هاي ههبهييرُتُ  ِمهه ر أُوُرشي اِبهرنُههوا * ِذي سي
ُاُنوا، ويااررِسُ  ابُهُيوت ا وياسر هاء  *  وا جينَّات  ويُهُلوا مثييريهي ُخُذوا ِنسياء  ويِلُدوا بيِننيي ويبهينيهات  ويُخهُذوا لِبينِهيُاأر ِنسي

ني بيِننيي ويبهينيات   ثُهُروا ُهنيا ي ويالي تيِقل هوا. ويأيعرطُوا بهينياِتُاأر لِرِجيال فهيييِلدر ِدينيهِة الَّهيِت * ، وياهر ويا رلُبُهوا سيهاليمي الرمي
هههاليم   ا ييُاهههوُن ليُاهههأر سي هههاليِمهي ، ألينَّهههُ  ِبسي ههها ِة ي الهههرَّبا ِلهي ههها، ويحيهههل وا أليجر هي هههبهييرُتُاأر ةِلييهر . (7-2: 41). "سي

وعنههدما حصههل  ،رض فلسههطنيفهههذا احلههدث يههدل بوضههويل علههى أن اليهههود ل ياونههوا متعلقههني بههأ
ل يعمهههل  ،علهههى أيهههدي الدولهههة الرومانيهههة ،م192لليههههود اخلهههروج املهههر مههه  أرض فلسهههطني يف عهههام 

اليهههود  لههك العمههل اجلههاد الههذي يههدل مهه  خاللهه  علههى تعلقهههأ بههأرض فلسههطني منههذ القههرن الثههاين 
العشههري  احههتالل حههّت اسههتطاعوا يف بههدايات القههرن  ،املههيالدي ةيل القههرن التاسههع عشههر املههيالدي

حهههول وال قهههوة ةال بهههاهلل  الو  ،أرض فلسهههطني بواسهههطة الصهههليبية العامليهههة ولضهههعف األمهههة اإلسهههالمية
 .(4)العلي العظيأ

                                 
 .11-17د.سفر احلوايل. ص .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (1)
 .492-492. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. صاليهود يف الوعد بفلسطنيعقيدة   (2)
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وههههذه مجلهههة مههه  أقهههوالأ وتصهههرتاهأ الهههيت تؤههههد مهههنهجهأ  ،وههههان قهههادة الصههههيونية علمهههانيون
لأ ولاسههب الههرأي العههام العلمههاين واسههتخدامهأ للنصههوص التوراتيههة إلضههفاء الشههرعية علههى أفعهها

 والعاملي عامة. خاحَّةاليهودي 
يسههتطيع أن يُبقههي احلرهههة الصهههيونية  شههيءيقههول حههاييأ وايأمههان يف املههذهرات: ةنهه  لههيس مهه  

حيهههة وفاعلهههة، ةال باإلميهههان الراسهههت. وةن ههههذا اإلميهههان جيهههب أن ييههههأ علهههى فلسهههطني، وفلسهههطني 
 .(1)مبثابة الافر هبذا اإلميانياون وحدها، وأن أي اأراف ع  فلسطني، 

ال رتلهههف ر يهههة بهههه  اوريهههون للهههدي  ودوره يف الدولههههة عههه  تلههههك الهههيت آمههه  هبهههها قهههادة احلرهههههة 
الصهيونية وروادها األوائل، وعلى رأسهأ هرتأل، فلأ يا  هؤالء يان ون احياما  للشعائر الدينيهة 

سههههبيال  لههههدعأ الفاههههرة الصهههههيونية، أو التعههههاليأ التوراتيههههة والتلموديههههة، ولاههههنهأ ارههههذوا مهههه  الههههدي  
وحبغها بصبغة دينية تضم  لأ تأييد اليهود يف مجيهع أأهاء العهال، وال سهيما املتهدينني مهنهأ يف 

 شر  أوربا، مرهأ جل يهود العال وقت ظهور الدعوة الصهيونية. 
ود ة  ويرى ب  اوريون استخدام الدي  هأداة لدعأ احلرهة الصهيونية وأاراضها، ولدفع اليه

وظيفة يقوم هبا، وهذا ما ع   عن  حني قال: الهدي  وسهيلة  -عنده-الجرة لفلسطني. ةن للدي  
 مواحالت فقج، ولذلك جيب أن نبقى فيها بعض الوقت، ال هل الوقت. 

وقههههال: هنههههت مصههههمما  علههههى أن تاههههون ةسههههرائيل دولههههة علمانيههههة،  امههههها حاومههههة علمانيههههة 
 .(4)احلاومة والسياسة قدر املستطاع لدي  بعيدا  ع وليست دينية، وحاولت أن أُبقي ا

ههو وحهده  -ولهيس التعهاليأ الدينيهة-به  اوريهون قهد آمه  بهأن العمهل الصههيوين اوبالراأ أن 
الافيههههل ببنههههاء دولههههة لليهههههود واحملافظههههة عليههههها، فإنهههه  أدر  أمهيههههة العامههههل الههههديك يف دعههههأ الفاههههرة 

 .(9)ويف ترسيت أسس الدولة املنشودة الصهيونية،

                                 
هههان .السهههلطة اليهوديهههة: أنسهههاقها ووظائفهههها -التهههوراة السياسهههي   (1)  -نهههاجح املعمهههوري، األهليهههة للنشهههر والتوزيهههع، عم 

 .991ص م.4994األردن، الطبعة األو ، 
 .472-474ص عبدالفتايل حممد ماضي.  .الدي  والسياسة يف ةسرائيل  (2)
 .297ص .عبدالفتايل حممد ماضي .الدي  والسياسة يف ةسرائيل  (3)
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عندما يأف احلديث ع  أحقيتهأ يف أرض امليعهاد يتخلهون عه  علمهانيتهأ ويتههدثون ولا  
داللههة علههى أ ههأ يسههتخدمون الههدي   ريعهههة  ،عهه  نصههوص األسههفار املقدسههة وعهه  الوعههد اإللهههي

"وجد هذا البلد تنفيذا  لوعد الرب  اته . ولهذا ال يصهح  :(1)جولدا مائريتقول  ،ألهداف سياسة
 12الفرنسهية بتهاريت  أن نسأل  ةيضاحا  ع  شرعية  لهك الوجهود" مه  تصهريح لها جلريهدة املونهدو

 وجعلت من  حمور شرعية وجود ةسرائيل. ،م1171أهتوبر 
رت  دافهار عهدد ولنا احلا فيها " قال  يف أوسهلو ونشه ،عدنا هذه األرض"لقد وُ ويقول بيج : 

 .م1171ديسم   12
فينبغهي أن  ،وة ا هنا نعت  أنفسنا شعب التوراة ،"ة ا هنا  لك الاتاب :موشى ديانويقول 

له  وأماه  أخرى" تصهريح  ،أرض أورشليأ وح ون وأرتا ،بالد القضاة ، تلك أيضا  بالد التوراة
 .م1117أاسطس  19"جلريوزال بوست " يف 

                                 
 هييهههفولهههدا مهههابوفيتأ يف مدينهههة  ُولهههدت جم ،  1172 – 1111سياسهههية حههههيوني ة ، تول هههت رئاسهههة الهههوزارة عهههام   (1)

 ويساونسه يف واليهة  ميلهواهيوههاجرت مهع عائلتهها ة  مدينهة  ، وهان امسها اولهدا مايرسهون مهايوفيتش ، بأوهرانيا
ل ية املعلمني وقامت بالعمل يف سلك التدريس وانضهم ت ة  منظمهة العمهل ررجت م  ه ،م1191عام  األمرياية
وبصهبة زوجها موريس  فلسطنيولا  هذه املر ة ة   ىوم  مث  قامت بالجرة مر ة ُأخر  ،م1112يف عام  الصهيونية

، قهررت جولهدا تبهك اسهأ عه ي فيمجهت اسهأ زوجهها م1121وملا مات زوجها يف عام  ،م1141مايرسون يف عام 
 ررت جولدا مائري اختصاره(.يعك اسأ مايرسون "اب  مائري" باللغة الييديشية وقو ة  الع ية )

اد التجارة وماتب اخلدمهة و  ،م1142يف عام  تل أبيبانتقلت جولدا ة  مدينة  عملت يف خمتلف امله  بني ا  
عملهههت جولهههدا ههههوزيرة للعمهههل يف الفهههية  ،م1121يف عهههام  اإلسهههرائيلي الانيسهههتاملدنيهههة قبهههل أن يهههتأ  انتخاهبههها يف 

 يف أهثر م  تشايل حاومي. م1111ة   1121وهوزيرة للخارجية يف الفية  م1121ة   1121
ء وقههد ، تقل ههدت جولههدا منصههب رئههيس الههوزرا1111يف ف ايههر  شههاولأليفههي  اإلسههرائيليوبعههد وفههاة رئههيس الههوزراء 

تعر ضههت حاومههة التههه لف الههيت ترأ سهههتها للن أاعههات الداخليهههة وأثههارت اجلهههدل والتسهها الت يف مقهههدرة حاومتههها علهههى 
، والذي أخذ اإلسرائيليني على حني ار ة يف حرب أهتوبرالقيادة خاح ة بعد الجوم العررب املباات واري املتوق ع يف 

تعر ضهههت جولهههدا مهههائري لضهههغوش داخليهههة نتيجهههة األحهههداث الهههيت سهههلفت فقامهههت علهههى تقهههدب  ،م1179 أهتهههوبر 1
دفنههت يف مدينههة و  م1171 ديسههم  1يفتوفيههت جولههدا مههائري  ،سههها  رابههنيةاسههتقالتها وعقبههها يف رئاسههة الههوزراء 

 .القدس
 املوسوعة احلرة ويايبيديا ( ، 2/111موسوعة السياسة . د. عبد الوهاب الاي ايل )  ينظر:
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سواء أهانوا  ،ا  على ألسنة الأعماء الصهيونيني اإلسرائيليني نفس العباراتوهاذا تيدد دائم
نها قني باسهأ اجلههيش  ،أعضهاء يف حهأب العمهال أو يف هتلههة "لياهود" ،مه  اليمهني أم مه  اليسههار

وتههردد علههى ألسههنتهأ مجيعهها  أدلههة أو  رائههع مهه  التههوراة يقيمههون علههى أساسههها  ،م باسههأ احلاخاميههةأ
وجيري هل شهيء همها  ،أي يستندون ة  "حا ةلي" يف ملايتهأ لفلسطني ،ضأية مطالبة باألر 

تبهههيح لهههأ حههها  ريهههد ههههل مههه  يعهههيش يف  ،لوههههان األمهههر أمهههر اسهههتعراض لعقهههد هبهههة وقعهههها الهههرب
 فلسطني م  أرض  ليضعوا هأ يدهأ عليها.

لههى ووسههائل  قيقهه  ع وتتخههذ األيديولوجيههة الصهههيونية أساسهها  لهها مهه   لههك التصههور "للوعههد"
النهل الذي يستمده زعماء الصهيونية السياسية م  سفر يشوع و ها حققه  مه  ةبادته  الشهعوب 

 ،وتقههوم تلههك األيديولوجيههة أيضهها  علههى املفهههوم "الشههعب املختههار" ،السههالفة بههأمر الههرب وبفضههل 
 .(1)""ةسرائيل الا ى" وم  "النيل ة  الفرات

 ،م1111أهتههوبر  41املقههربني بتههاريت  أحههد أحههدقائ وهههو  ،هتههب دافيههد تههريتش ة  هرتههألو 
وهو يع  بوضويل تام ع  املنطا البا   للصهيونية يف  ،بعد انعقاد املؤمتر الصهيوين العاملي بقليل

  سياستها اخلارجية.
ةسهههرائيل  ،أود أن أقهههييل علهههياأ أن تعهههدلوا مههه  وقهههت ة  آخهههر برنهههامل "فلسهههطني الاههه ى)

و أأن يتضم  برنامل )بال( الالمات "فلسطني الا ى هان ينبغي  ،الا ى" قبل فوات األوان
فأنهت ال تسههتطيع أن  ،فلسهطني واألراضهي ا هاورة" ألنه  مه  اهري  لهك يصهبح ال نهامل بهال معهىن

 .(4)("هيلومي مربع  42999ماليني يهودي يف أرض مساحتها  19تأوي 
د األرض حهدود وم  الواضح انتقائيتهأ للنصوص حيث يرفضهون النصهوص التوراتيهة الهيت  ه

واسهههتنادا  ة  مثهههل تلهههك "املبهههاد " تصهههبح  ،معينهههة و هههوار بهههذلك سياسهههتهأ وخمططهههاهأ التوسهههعية
قال ب  جوريون يف مذهرات : "أماماأ اإلعالن األمرياهي لالسهتقالل.  احلدود مطا ة اري ثابتة.

ولسهههنا ملهههأمني بتعيهههني حهههدود للدولهههة". ويقهههول باهههل حهههراحة  ،لهههيس بههه  أي  ههههر حلهههدود أرضهههية

                                 
 .19-14. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (1)
 .127روجي  جارودي. ص .ملف ةسرائيل  (2)
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 ،فعلينهها أن نقههيأ دولههة  اههري متجمههدة ،ووضههويل: "ليسههت املسههألة مسههألة احتفههاظ بالوضههع الههراه 
 .(1)"دولة دينامياية تتج  ة  التوسع

 ،،حديثا  حهفيا  مع جولدا مائري ،يوليو 7نشرت حهيفة معاريف عدد  1174ويف عام 
 األراضي اليت تعت و ا ضرورية ألم  ةسرائيل؟_ ماهي حدود 

حلهههدودنا فههههذا أمهههر ل نفعلههه .  خطههها  _ ة ا هنهههت تريهههد أن تقهههول ةنههه  يتعهههني علينههها أن نرسهههأ 
ولا  جيهب أن يعهرف النهاس أن مه  أساسهيات سياسهتنا  ،وسننفذه عندما جييء الوقت املناسب

ةدخههال تعههديالت علههى  فههال بههد مهه  ،م1117عههدم الههن  يف أي معاهههدة للسههالم علههى حههدود 
 .(4)"م  أجل أم  بالدنا ،يف هل حدودنا ،احلدود. نريد تغيريا  يف حددونا

وبههذلك يتضههح مهه  خههالل اعيافههاهأ وتصههرتاهأ أن الشههعارات الدينيههة الههيت ال تاههاد تفههار  
وهاههذا ال : تصههرتاهأ هههي جمههرد اطههاء ملخططههات علمانيههة يسههعون لتهقيقههها. يقههول جههارودي

"أرض امليعههههاد" بفلسههههطني ةال يف النصههههوص الصههههادرة عهههه  أحهههههاب املصههههلهة يف تظهههههر مسههههألة 
 .(9)منها االستفادة

 فلسطني مل تكن اخليار األول:
أ ها قامهت إلجيهاد جمهال خهال  إلقامهة  ، ا يؤهد أن أههداف الصههيونية سياسهية حتهة ال دينيهة

ولاهههه  عنههههدما وجههههدوا نصوحهههها   ،ول يقههههع االختيههههار بدايههههة علههههى فلسههههطني ،سههههرائيل عليهههه ةدولههههة 
 يستندون ةليها يف مطالبهأ ا   اختيارهأ ة  فلسطني.

ول تتجههه  الصههههيونية السياسهههية يف أول أمرهههها ة  فلسهههطني. وة ههها هانهههت يقهههول جهههان بيهههري: 
املسألة هما يقولون بلغة  لك العصر ههي البههث عه  "جمهال خهال" أي عه  أرض  هت سهيطرة 

                                 
، بقلههههأ بهههه  "بعههههث ةسههههرائيل ومصههههريها"هتههههاب:   . نقههههال  عهههه 129-121ص .روجيهههه  جههههارودي .ملههههف ةسههههرائيل  (1)

  م.1122جوريون، نيويور ، 
 . 122روجي  جارودي. ص .ملف ةسرائيل  (2)
 .92. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (3)
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وحاول هرتأل احلصول على "امتيهازات يف . اب للساان األحلينياريبة ال تسب فيها أي حس
 .(1)أرض موزمبيا أو الاونغو البلجياية

وهانههت مسههاعدة قههادة أوربهها وأمرياهها لليهههود الحههتالل فلسههطني مهه  دافههع سياسههي ومصههاحل 
 ول يا  للنصوص التوراتية أثر يف  لك التعاون املشي . ،مشيهة

يل فيقهول: شهةيضاحا  عندما يوج  احلديث للهورد روبهرت سي هما يأيد األمريقول جارودي:  
 . (4)"م  ناحية قناة السويس إلجنليا"ة ا هانت فلسطني يهودية فسياون يف هذا ضمان 

وأحبح دور ةسرائيل هشر ي يف الشر  األوسج أشد ةحلاحا بالنسبة للواليات املتههدة منهذ 
وزوال قواعدها يف ةيران. ميا  ة ن إلسرائيل وحدها أن تشرف ال على السهويس  ،سقوش الشاه

. ولا  علهى املنطقهة البيوليهة وأن تقهدم قواعهد أمينهة يف منطقهة البههر املتوسهج الشهرقي ،فهسب
 ،فهي ة ن تقوم مبهامها ع   ريا وسيج هو ةسرائيل وتقدم لا عونها   اهري مشهروش واهري حمهدود

ولانههها  ميههها  ،افهها أمرياهها مهه  وقههت ة  آخههر علههى ةدانههة شههفهية إلسههرائيلومهه  املماهه  أن تو 
همها أ ها تقهدم لها ههل   ،بواسطة حا االعياض )الفيتهو( مه  ههل عقوبهة حقيقهة قهد تعهو  عملهها

مههها يلأمهههها مههه  مهههال وسهههاليل ملسهههاعدها علهههى القيهههام هبهههذه املههههام احليويهههة وللهفهههاظ علهههى مرههههأ 
 العاملي.  الواليات املتهدة يف التوازن

وقهد جهاء  ،و ا يسهيعي النظهر حقها   أن الواليهات املتههدة تقهدم إلسهرائيل أحهدث األسهلهة
أن احلاومهة اإلسهرائيلية أنفقهت خهالل  ،م1114يوليهو 44عهدد  ،تربيهههون يف "انيناشيونال هرالد

 . (9)"مليار دوالر على التسلح وثلث هذا املبلغ تدفع  اخلأانة األمرياية2،2  لك العام
وم  خالل هذا التعاون السياسهي املشهي  اسهتطاع قهادة الصههيونية انتهأاع وعهد مه  بريطانيها 

                                 
اليههود والعهرب ثالثهة آالف عهام مه  "جهان بيهري أل:  :هتهاب   . نقال  عه11. صروجي  جارودي .ملهف ةسرائيل  (1)

 .17ص  ،م1111باريس، جراسي   "التاريت
الطبعهههة الثالثهههة، بهههاريس  "،مهههيالد ةسهههرائيل"  هتهههاب وايأمهههان: .نقهههال  عههه79ص .روجيههه  جهههارودي .ملهههف ةسهههرائيل  (2)

 .422-492ص م، 1127
 .112روجي  جارودي. ص .ملف ةسرائيل  (3)
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وهههان الههدافع  ،وهههو مهها ُعههرف باسههأ "وعههد بلفههور" ،إلقامههة و هه  قههومي لههأ علههى أرض فلسههطني
 لذلك الوعد هو مصاحل سياسية ُأخفيت  ت اطاء "حا ةلي لليهود".

 ،التذهري مرة أخرى بأن الصهيونية والالسامية توأمهان وليس م  نافلة القولجارودي: يقول 
وأن بلفور  ات  هان مناهضا  للسامية وهان م  بني م  أيدوا أعظأ تأييد حهدور "قهانون الغربهاء" 
أي منهههع دخهههول األراضهههي ال يطانيهههة علهههى اليههههود املضهههطهدي  الفهههاري  مههه  روسهههيا. وههههان األمهههر 

حههني أحهدر تصههرت  ههو عبههارة عهه   ،بالنسهبة لهه  همها هههو بالنسههبة ة  قيصهر روسههيا وقيصهر أملانيهها
وههههان الوحيهههد الهههذي عهههارض  ،تهههواء لليههههود الهههذي  ال تريهههدهأ اجنلهههيا وتهههوجيههأ ة  فلسهههطنياح

 .(1)التصريح يف احلاومة ال يطانية هو الوزير اليهودي اللورد مونتاجي
وقد أحاب حاييأ وايأمان حينمها لهويل حملادثيه  ال يطهانيني بهأن "فلسهطني اليهوديهة" سهتاون 

 .(4)ا يتعلا بقناة السويسفيم احَّةضمانا ل يطانيا وخب
حهههني و  .(9)ابريطانيهههههههان الصههههيونيون يسهههيطرون منهههذ أمهههد بعيهههد علهههى الصهههناعات احلربيهههة يف 

مهه  جممههوع  ٪2حههدر وعههد بلفههور هههان عههدد أعضههاء اجلماعههة اليهوديههة يف فلسههطني ال يأيههد عهه  
 .(2)عدد الساان

وم  املستهس  أن نعهرج باختصهار علهى  ،وقد هان لوايأمان دور هبري يف ةحدار وعد بلفور
 وتأهيد الدافع السياسي املصلهي يف ةحداره. ،ودور وايأمان يف ةحداره ،وعد بلفور

الهههو   القهههومي اليههههودي يف  احلاومهههة ال يطانيهههة بإنشهههاء مههها تعههههدت بههه ههههو  وعـــد بلفـــور:
   .م1117، و لك يف الثاين م  نوفم  عام فلسطني

رئههيس  جرواه لويههد جههور  أ الههذي حقهها حلههأ الصهههيونية هههو مههاوقههد تههواتر أن الباعههث األعظهه
خدمهههة بريطانيههها ةبهههان الهههوزارة ال يطانيهههة األسهههبا يف مذهراتههه  عههه  الهههدور الهههذي قهههام بههه  وايأمهههان يف 

                                 
 .72-79ص .روجي  جارودي .ةسرائيلملف   (1)
 .112. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (2)
ولههيأ اههاي هههار، دراسههة وتقههدب: د.احلسههيك احلسههيك معههداي، دار احلههرم للههياث،  .أحجههار علههى رقعههة الشههطرنل  (3)

 .921ص م.4911مصر، الطبعة األو ، -القاهرة
  (.411/ 4) د.عبدالرهاب املسريي. .موسوعة اليهود واليهودية  (4)
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، و لك عندما ساعد بريطانيا يف استخراج مادة األسيتون اليت تستخدم يف حنع احلرب العظمى
، وهههان اسههتخراجها باميههات هافيههة   خشههب األشههجارالههيت هانههت تسههتخرج مههالههذخائر احلربيههة 

يا اابههات هثههرية تفهي هبههذه احلاجههة، فاانههت ، ولههيس يف ةجنلهتتهاج ة  مقههادير هائلههة مه  اخلشههب
 . تستورد م  أمرياا، واألسعار ارتفعت

اء وضههع ة  أسههتا  بههارع يف الايميهه -وهههان يومئههذ رئههيس جلنهة الههذخائر-وأخهريا  اهتههدى لويههد 
، وههههان ان الهههذي أحهههبح بعهههد  لهههك مشههههورا  ، وههههو الهههدهتور وايأمهههصهههرف بريطانيهههامواهبههه   هههت ت

وايأمهههان مقتنعههها  بهههأن أمهههل الصههههيونية رههههني بانتصهههار احللفهههاءإ فاسهههتطاع بعهههد بضهههعة أسهههابيع أن 
ثهل احلبهوب والهذرة علهى وجه  ، مألسيتون م  عناحر أخرى اري اخلشبيستخرج املادة املطلوبة ا

 . أثناء احلربيا أعوص مشالة عانتها ، وبذلك حل ل يطاناخلصوص
يف سهههبيل  شهههيئ اورفهههض الهههدهتور وايأمهههان ههههل جهههأاء مقابهههل عملههه  بشهههرش أن تصهههنع بريطانيههها 

 . الو   القومي اليهودي
 حههفها تههو  لويههد جههورج رئاسههة الههوزارة خا ههب بلفههور بههأن بريطانيهها تريههد أن  تههذب ة  وملهها

لهى روسهيا، وههان لهذلك أثهره علههى ة  أملانيها لسهخطهأ ع، وههانوا ميهالني اليههود يف الهدول ا هاورة
 . وعد بلفور

ابههههت يف ماافههههأة ةسههههرائيل علهههى عملههههها، ومسههههاعدها لهههها يف وبعبهههارة أخههههرى فههههإن بريطانيههها ر 
 . م1117اان  لك الوعد املشؤوم عام ، فيف هسب اليهود -أيضا  -احلرب، ورابت 

رة وبعهههد  لهههك تتابعهههت الجههه. شهههيئ ايسهههتها  ملههه  ال   شهههيئ اميلهههك  ال وههههان الهههثم  ةعطهههاء مههها
ودية أهثر م  سهبعني جنسهية مه  مصهر، ، وانصهرت يف بوتقة اليهاليهودية م  شّت أقطار العال

  .، واريهاواليم ، واحلبشة، والعرا ، والند، وأوروبا، وروسيا، وأمرياا
 ألفهها ، ارتفههع عههدد اليهههود مهه  مخسههني ألههف مهههاجر ة  سههتمائة ومخسههني ،م1121ويف عههام 

 . ابعت الجرات م  هل أأاء العالمث تت
لههك هجههري يهههود الفالشهها مهه  احلبشههة، وحمههاوالت هجههري اليهههود الههروس، حصههل   وآخههر مهها

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ): وحهههههههد  اهلل تعههههههها 

ولعههل تلههك الجههرات مصههدا  لآليههات، واألحاديههث الههيت  .[192]اإلسههراء:(   يئ جبحب
 . أخ ت بذلك
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يهههههود ل يسههههتجب للعههههودة ة  مهههه  ال ، فههههإن هنهههها  هثههههريا  العمليههههات التهجرييههههة تلههههكوبههههراأ 
، فههأ يعلمهون ا  لك خلوفهأ مه  الهذبح يف فلسهطني، وة فلسطني، وليس  لك هرها   لفلسطني

ولهذا فهإن أحفهاد.  أ أ يف فلسطني سهيدفنون بهال، و أ بأ أ سيذحون بسيوف عباد اهللم  هتبه
 . طني بعد أن هاجر ةليهار م  فلسهثريا  منهأ هاج

  يههودون ةبعههاد هههذا الوعههد املشههؤوم ةال سلسههلة مهه  التعههاون بههني اليهههود والنصههارى الههذي ومهها
 . (1)املسلمني ع  دينهأ

وبذلك يتضح أن الصههاينة ل ياونهوا يومها  حريصهني علهى النصهوص التوراتيهة مه  دافهع ديهك 
 ومصاحل سياسية. ،وأ ماع مادية ،وة ا يؤزهأ لذلك دوافع دنيوية ،روحي

وةعادة تفسري الوعد ليصبح وعدا  بالسيادة السياسية ل  دث ةال يف فية الحقهة، ول تاه  
 .(4)سوى نبوءة مستوحاة م  اأوات داود

 نقطتان مها: ،ومن النقاط واملزاعم املهمة اليت استغلها الصهاينة للمطالبة بأرض فلسطني
( تعهد مه  أههأ الهدعائأ الهيت ةن فارة )احلا التاركي لسطين:ال:  التاريخي بأرض ف -1

  .تسوس هبا احلرهة الصهيونية احتالل أرض فلسطني
وتهههرى أن الدولهههة اليهوديهههة  ،يههههود علهههى أ هههأ شهههعب فلسهههطني األحهههيلفتصهههور الصههههيونية ال)

 (واحلضارةدينية والتاريت و اللغة القدمية حبغت البالد بالطابع اليهودي يف العقيدة ال
مبوجهههههب احلههههها الطبيعهههههي ) :م 2/1121/ 12ء دولهههههة ةسهههههرائيل يهههههوم عهههههالن ةنشهههههاةوجهههههاء يف 

 (تقوم على أرض فلسطني دولة لليهود ،للشعب اليهوديوالتاركي 
 وهههذا االسههأ وحههده سههوف ،هههي و ننهها التههاركي الههذي ال ينسههى فلسههطني: )هرتههألويقههول 

 ( ياون حرخة التجمع القوية لشعبنا
 49/11/1177ناحيأ بيج  يف خطابه  اجلهوارب يف الانيسهت اإلسهرائيلي يف ويف هلمات م

                                 
 .192-199حممد ب  ةبراهيأ احلمد. ص  .رسائل يف األديان والفر  واملذاهب  (1)
 .994ص ناجح املعموري. .السلطة اليهودية: أنساقها ووظائفها -التوراة السياسي   (2)
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بيننا وبني  والصلة ،بل عدنا ة  أرضنا ،رد على أنور السادات: )أ  ال نأخذ أرضا  عربيةم يف ال
 (ثابتة يف جذور التاريت اإلنساين وهي ،هذه األرض حلة أبدية

 .(1)()أرض ةسرائيلوة ا استبدل هبا  ،يلول يرد أي  هر )لفلسطني( يف ةعالن قيام ةسرائ
 نيأن الانعهاني حيهث تثبهت النصهوص ،ولا  نصهوص أسهفار العههد القهدب تهرد تلهك املهأاعأ

 .نسب امسهايُ هأ أحهاب األرض ولأ 
مه  وقهت  ،بهل القهرون العديهدة ،وا هذه املدة م  السنوات الطويلهةأي  هانوالسؤال املطرويل: 

؟ ل يعمهههل اليههههود  لهههك علهههى أيهههدي الرومهههان ،م192فلسهههطني عهههام هأ  ائيههها مههه  أرض خهههروج
بدايات القرن  ة ني منذ القرن الثاين امليالدي العمل اجلاد الذي يدل على تعلقهأ بأرض فلسط

مبعاونههههة  ،مهههه  احههههتالل أرض فلسههههطني يف منتصههههف  حههههّت متانههههت الصهههههيونية اليهوديههههة ،العشههههري 
 .(4)لي العظيأو ال حول وال قوة اال باهلل الع ،يةة املسيهية وضعف األمة اإلسالمالصهيوني
ومههه  هنههها بهههدأ  وأنهـــم مـــن نســـل يعقـــوأل واســـ:اق وابـــراهيم: ،نقـــاوة عـــرق اليهـــود-2

وأ هههأ عنهههدما يطهههالبون  ،الصههههاينة يأعمهههون أن اليههههود يف مجيهههع أأهههاء العهههال مههه  أحهههل فلسهههطيك
منهها، ومه  هنها بهدأت "الصههيونية  ليت نشأوا فيها، مث أخرجهوا، فإ ا يطالبون ببالدهأ ابفلسطني

، حيههههث رههههدم دعهههههاواهأ األحههههاث األنثروبولوجيهههههة، وترتههههب نتائجههههها مسهههههبقا   رالسياسههههية" تسههههخ  
 .  ستعمارية يف فلسطنياال

وحهههميأ القضهههية أ ههههأ ة  يبهثهههون عههه  مهههه ر مههه  اجلهههنس للعههههودة ة  "أرض امليعهههاد" يشههههرع 
عههد أن " مبعههىن أ ههأ ب"النقههاوة اجلنسههية لليهههود لفلسههطيننا العربيههة، فريهههأون بههؤرهأ علههىااتصههاهبأ 

دموي مهههع الشهههتات" يلههههون يف أ هههأ ظلهههوا مبنهههأى عههه  االخهههتالش الهههكرجهههوا ببهههك ةسهههرائيل ة  "
النسههل املباشههر لبههك الشههعوب الههيت عاشههوا بينههها، وأن يهههود اليههوم، أينمهها هههانوا، ة هها هههأ بههذلك "

واحههدة، وقوميههة تاركيههة واحههدة، مثلمهها هههأ أ يف آن واحههد جمموعههة جنسههية ، ومهه  مث فهههةسههرائيل"
ة  تههههدعيأ أسههههطورة "الشههههعب املختههههار"  ، ومهههه   لههههك مجيعهههها ، كلصههههون ال ائفههههة دينيههههة واحههههدة

                                 
 .497-491. حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. صعقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (1)
 . 929حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. ص .عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (2)
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ة  تههدعيأ حهها العههودة  -ويف الدرجههة األو -فهسههب، وة هها هههذلك  -الشههعب النقههي اخلههال  ههههه
 .  املأعوم، وااتصاب فلسطني

 األمرياية، أ أ ال دى أعضاء جلنة التهقيا اإلجنليأيةوم  هنا هانت أول مأاعأ الصهاينة ل
لههك مثههل الرجههل الههذي يعههود ة  ، همهها يههذهب املهههاجر، بههل ةن مههثلهأ يف  يههذهبون ة  فلسههطني

ومعههىن هههذا أ ههأ سههاللة بههك ةسههرائيل الههذي    -قصههرت  الههت أو-داره، بعههد أن اههاب عنههها فههية 
 . (1)م192ذ عام مان عليهأ الشتات يف بقاع الدنيا، منهتب الرو 

وسههياون احلههديث ةن شههاء اهلل يف الفقههرات التاليهههة  ،فهههأ بههذلك الورثههة الشههرعيون ألرض املوعههد
 (.نقاوة العرق لدى اليهود( و )ال:  التاريخي) ،ع  هذي  املأعمني املهمني جدا  لدى اليهود

  :احلق التارخيي
فهـم  ،تاريخيـال ثابتـال لهـمسابع المـواعم: يـوعم اليهـود أن حقهـم فـي أرض الميعـاد حقـال 

 سكان األرض األمليين:
الصههههاينة بشهههال مههه  أضهههعف احلجهههل الهههيت يتمسهههك هبههها اليههههود بشهههال عهههام و  المًاقشـــة:

ههو مها يسهمون  "احلها التهاركي" حيهث يأعمهون أن  ،يف أرض امليعهاد خاص للمطالبة حا مأعوم
 ،ولاههه  حقيقهههة التهههاريت أبعهههد مههها تاهههون عههه  دعهههاواهأ ،التهههاريت يثبهههت حقههههأ يف أرض فلسهههطني

ألرض وأوضهههح وأحهههريل رد علهههى ههههذه احلجهههة الواهيهههة أن النصهههوص الهههيت  ههههرت الوعهههد بهههامتال  ا
وتصف حدودها بالشعوب والقبائل اليت تسا  فيها ةبهان  ،"أرض كًعان: "أرض املوعد ىتسم

هو مصهريل به   األرض حسب ماقطع الوعد إلبراهيأ وبعد الوعد بقرون مازالت تسا  يف تلك 
ههههاي ي يف جههههاء يف سههههفر التاههههوي : " ،يف أسههههفارهأ َعــــانَ أيبهرههههرياُم سي ههههاي ي يف ُمههههُدِن َأْرض  َكًـْ ، ويلُههههوش  سي

ههُدومي.  ائِريِة، وينهيقيههلي ِخيياميههُ  ِة ي سي ههريار ا ويُخطيههاة  ليههديى الههرَّبا ِجههدوا.* الههدَّ ههُدومي أيشر ههُل سي ههاني أيهر ويقيههالي * ويهي
نهييرههكي ويانرظُههرر ِمهه ي الرميورِضههِع الَّههِذي أينرههتي ِفيههِ  مِشيههاال  »الههرَّب  أليبهرههريامي، بهيعرههدي اعرتِههأياِل لُههوش  عينرههُ :  اررفيههعر عييهر

ُنوب هههها  ههههررق ا ويايررب هههها، ويجي ههههِلكي ِة ي األي * ويشي هههها ويلِنيسر يههههعي األيررِض الَّههههيِت أينرههههتي تهيههههريى ليههههكي أُعرِطيهي  بيههههِد.ألينَّ مجِي
 (.12-14 :19)تك

                                 
 (.111-117/ 2)د.حممد بيومي مهران.  .بنو ةسرائيل  (1)
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هِلكي أُعرِطهي »يف  ِلكي الريهيهورِم قيطيهعي الهرَّب  ميهعي أيبهرهريامي ِميثياق ها قيهاِئال : ويف سفر التاوي  أيضا : " لِنيسر
هِر الرُفهرياِت.  بِهرِي، نهيهر هِر الراي هري ِة ي النهَّهر ِر ِمصر ، ِم ر نهيهر  اْلَقـْدم ون يِّينَ اْلق يً يِّـيَن َواْلَقً ـوِّيِّيَن وَ * هِذِه األيررضي

ثِـّيِّـــيَن َواْلَفـــر زِّيِّيَن َوالر َفـــائ يِّينَ * ـــيِّينَ *  َواْل:  ـــيِّيَن َواْلَيب وس  ْرَجاش  َعـــان يِّيَن َواْلج   ."«َواأَلم ـــور يِّيَن َواْلَكًـْ
  (.41-11: 12)تك

، ُههلَّ وفي  أيضها : " هِلكي ِمه ر بهيعرهِد ي أيررضي ُارربيتِهكي َعـانَ أَ ويأُعرِطهي ليهكي ويلِنيسر ها أيبيهِديوا.  ْرض  َكًـْ ُملرا 
 (.1: 17)تك ."«ويأيُهوُن ِةليُهأر 

 ،فهذه النصوص تثبت سها  شهعوب وقبائهل ألرض امليعهاد قبهل هجهرة ةبهراهيأ عليه  السهالم
يف )القههرن التاسههع عشههر قبهههل  ،وهانههت هجههرة ةبهههراهيأ عليهه  السههالم ،بههل ومُسيههت األرض بههامسهأ

تهههأف نصهههوص أسهههفار العههههد القهههدب لتؤههههد بقهههاء تلهههك  ،وبعهههد حهههوايل سهههبعمائة سهههنة ،(1)(املهههيالد
ففههي سههفر يشههوع يههأف  هههر حههدود األرض  ،الشههعوب والقبائههل يف األرض الههيت تسههمت بههامسهأ

ههِر الرُفههرياِت، املوعههودة فيقههول: " بِههرِي نهيهر ههِر الراي ا ِة ي النهَّهر نيههاني هههذي يــع  َأرْ ِمهه ي الربهيرايَّههِة ويلُبهر ثِـّيِّــينَ َجم  ، ض  اْل: 
ِس ييُاهههوُن ُررُمُاهههأر  هههمر بِهههرِي أيرهههوي ميغرهههِرِب الشَّ هههِر الراي (. ويف سهههفر يشهههوع أيضههها  2: 1". )يهههشويِة ي الربيهر

ههههِطُاأر، وي يههههررد ا ييطرههههُرُد ِمهههه ر أيميههههاِمُاُأ »مُثَّ قيههههالي ييُشههههوُع: يقههههول: " ا تهيعرليُمههههوني أينَّ اهللي احلريههههيَّ يف ويسي هِبههههذي
َعــان   ــيِّينَ اْلَكًـْ ــيِّيَن َواأَلم ــور يِّيَن َواْلَيب وس  ْرَجاش  ــر زِّيِّيَن َواْلج  ــوِّيِّيَن َواْلف  ثِـّيِّــيَن َواْل:  : 9)يههش ."يِّيَن َواْل: 
19.) 

فتهدل ههذه النصهوص  ،(4)(وهان دخول يشوع وم  مع  )مطلع القرن الثاين عشر قبل املهيالد
قبائهههل فههههأ مهههع  (9)نييلانعهههانايهههرة العهههرب هعلهههى أن ههههذه القبائهههل والهههيت منهههها قبائهههل أتهههت مههه  جأ 

وقد تثبهت يف سهفر يشهوع واألسهفار مه  بعهده  ،أخرى استو نت األرض أهثر م  سبعمائة سنة
مه  ههذه القبائهل ل رهرج مه  األرض وسههانت مهع بهك ةسهرائيل وبقيهت يف بعهض املههدن   اأن هثهري  

                                 
  .214الدي  والسياسة يف ةسرائيل. عبدالفتايل حممد ماضي. ص  (1)

 .219الدي  والسياسة يف ةسرائيل عبدالفتايل حممد ماضي. ص  (2)
م  شب  اجلأيرة العربية أو الصهراء السورية يف النصف األول م  األلف الثالث قبل امليالد يف  الانعانيون هاجروا  (3)

 (.912/ 1) شال هجرات ماثفة ينظر: موسوعة اليهود واليهودية د.عبدالوهاب املسريي.
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–واليبوسهههههيون السهههههاهنني يف أورشهههههليأ  ،(44: 11هالعنهههههاقيني يف جهههههت واهههههأة وأشهههههدود )يهههههش
: 17والانعههانيون يف سههبج منسههى وأفههراب )يههش ،(19: 12يف قسههأ سههبج يهههو ا )يههش -القههدس
 (.12: 17والفرزيون والرفائيون هذلك )يش ،(19

وهاههذا توالههت نصههوص الوعههد تبههني أن سههاان األرض هههأ الانعههانيون مههع شههعوب وقبائههل 
نصههوص الههيت تثبهههت حقهها  تاركههها  للانعههانيني والقبائهههل أخههرى. ولههيس مثهههة دليههل أحهههريل مهه  ههههذه ال

فالتهاريت يثبهت  ،همها يأعمهون  وليس لليهود حاٌّ تاركيٌّ  ،األخرى اليت هانت تسا  أرض امليعاد
وة هها أقههام احلضههارة يف فلسههطني الشههعوب  ،أ ههأ ل يقيمههوا يف أرض امليعههاد حضههارة تنسههب ةلههيهأ

ويؤههد  ،استمروا هبا حهّت مهع دخهول اليههود لفلسهطنياليت سبقتهأ ة  الساىن يف تلك األرض و 
التهههاريت أن اليههههود تهههأثروا بتلهههك احلضهههارة حهههّت يف قمهههة جمهههدهأ يف  لاهههة داود وسهههليمان عليهمههها 

يههههودي خهههاص هبهههأ يف  اليههههود ل ييههههوا أي هيهههان سياسهههي ةنالسهههالم. يقهههول نهههاجح املعمهههوري: 
متهههأخرة مقتبسهههة مههه  تهههراث هنعهههاين وبهههابلي تهههاريت فلسهههطني القهههدب، ولاهههنهأ ترههههوا ديانهههة يهوديهههة 

 وآرامي، وأن عهد امللو  مبا في  عهد داود وسليمان هان عهدا  هنعانيا  حضارت  ولغت  وثقافت . 
وفشههل اليهههود يف ةنشههاء  لاههة زمنيههة يهوديههة دائمههة يف فلسههطني، يرجههع ة  عوامههل هثههرية مهه  

علهى أسهاس قهومي راسهت أحهيل بثقافته   أههو أن الايهان اليههودي ل يقه أولهمـا: ،أمهها عامالن
ولغتهه  وتقاليههده وو نهه ، ألن اليهههود ل ميلاههوا أي تههراث خههاص هبههأ، فمعظههأ مهها مارسههوه مهه  لغههة 
وثقافة وديانة وتقاليد، وعادات مقتبس مه  الانعهانيني سهاان فلسهطني األحهليني. همها ل ياه  

 ى الدي ، والدي  وحده. لأ و   ة  هانوا ارباء  ارئني على فلسطني وهيا أ قائأ عل
فهو أن هيان ةسرائيل هان قائما  على االاتصاب واالعتهداء علهى شهعب  العامل الثاني:أما 

آمهه  لهه  قوميتهه  وثقافتهه  وتقاليههده وحامهه  عهها  يف أرض فلسههطني منههذ مخسههة آالف عههام. وقههد 
وه" جههاء اليههههود عهههازمني علهههى  هههرد ههههذا الشهههعب مههه  ديهههاره وأخهههذ حقههه ، زاعمهههني أن ةلههههأ "يهههه

أمههرهأ أن يبيههدوا هههذا الشههعب وأن تل ههوا حملهه  وأن الههرب وعههدهأ أنهه  سههيهارب بنفسهه  مهه  أجههل 
 .(1) قيا  لك لأ

                                 
 .421-422ص السلطة اليهودية: أنساقها ووظائفها ناجح املعموري. -التوراة السياسي   (1)
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أن الوعد بإقليأ ميتد م   ر مصر ة  الفرات هان سابقا  تضح أيضا  ي وم  خالل النصوص
لهههيأ بالضهههرورة ملهههيالد ةمساعيهههل، وههههان سهههابقا  ملهههيالد ةسهههها ، األمهههر الهههذي ال جيعهههل مههه  ههههذا اإلق

ف فيههها بسههلطة سههليمان علههى هههذه عههيُ تثناء تلههك الفههية الههوجيأة الههيت اوالشههمول ةسههرائيليا ، وباسهه
 .(1)(. فقد هانت املنطقة دائما  يف حوزة العرب41: 2مل 1املنطقة )

 نظرة جمملة لتاريخ سكان أرض فلسطني: 
ة  أرض هنعههان يف القههرن اخلهامس عشههر  .م. قبههل وحههول قبائههل  السههابقني األموريههون يعته 
سنة، وجاءها اآلراميون يف القرن الثاين عشر  .م.  999ب )بنو ةسرائيل بقيادة يشوع( ةبراهيأ

أهو -وبعدهأ بقليل نأل الفلستينيون يف املنطقة الساحلية. ول يطرد داود الفلسهتينيني واآلراميهني 
 ا احلرب.ةال ع   ري -ألف عام  .م

مث أحهبهت الهبالد بعهد  لهك ةقليمها  آشهوريا  يف القهرن الثهام   .م. واهدت فيمها بعهد ةقليمهها  
 .م. وحههّت تشههتتهأ  211( البههابلي عههام نصههر نبوخههذ، وبعههد زوال  لاههتهأ علههى يههد )(4)رومانيهها  

هههود يف م، ُأخههرج أالبيههة اليهههود منههها، ول تقههأ للي192النههائي علههى يههد )هادريههان( الرومههاين عههام 
فلسهههطني قائمهههة، وأقصهههى مههها اسهههتطاعوا احلصهههول عليههه  ههههو  لهههك احلاهههأ الهههذاف يف بدايهههة احلاهههأ 
الرومههاين لههبالد الشههام، حيههث قضههى هههذا اإلم ا ههور علههى أي أمههل لههأ يف ةعههادة ةقامههة دولههتهأ 

ا  ةسههالمي وبعههد الرومههان أحههبهت الههبالد ةقليمهها   .(9)الثانيههة، فاههان انتشههارهأ يف هافههة أرجههاء العههال
 قبل أن تنتقل ة  يد املستعمري  اإلنقليأ. نيعثمانيال حّت زم 

فأي تالعهب تهاركي ههذا الهذي ال يهذهر مه  ههل ههذا التهاريت سهوى بضهعة أحهداث: هجهرة 
ةبههراهيأ مهه  بههني هههل الجههرات، و لاههة داود مهه  بههني هههل املمالههك، وثههورة املاههابني مهه  بههني هههل 

 .(2)الثورات

                                 
 .911حابر  عيمة. ص .التاريت اليهودي العام  (1)
 .992ص ناجح املعموري. .السلطة اليهودية: أنساقها ووظائفها -التوراة السياسي   (2)
 .11ص د.احلسيك احلسيك معداي. .دراسة وتقدب لاتاب أحجار على رقعة الشطرنل  (3)
 .992ص ناجح املعموري. .ية: أنساقها ووظائفهاالسلطة اليهود -التوراة السياسي ينظر:   (4)
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علههأ اآلثههار علههى وجههود اإلنسههان يف تلههك البقعههة الههيت سههيطلا يههدلنا يقههول روجيهه  جههارودي: 
 .عليها فيما بعد اسأ  "فلسطني" لفية ترجع ة  عشرة آالف سنة خلت

تعته  أرض  ،الذي ميتد م  النيهل ة  الفهرات ،وهذه املنطقة الواقعة يف قلب الالل اخلصيب
ريههههة اهتشههههفت عهههههام لوحههههة فخا 299يوجههههدو  عبههههور اختلطههههت فيههههها خمتلههههف الشههههعوب البشهههههرية.

 1921_  1972 : يف تل العمارنة العاحمة اليت أنشأها أمنهوفيس الرابهع ) أخنهاتون ،م1117
وتقهههدم لنههها ههههذه اللوحهههات سهههجال  تهههوي رسهههائل فرعهههون ة  تهههابعني مههه  أمهههراء فلسهههطني  ،م( . 

وة ا هبا معلومات هامهة عه  املهدن الانعانيهة والتنهافس فيمها  ،ول يأت هبا  هر إلسرائيل ،وسوريا
  .(1)وهذه املدن هانت عبارة ع  دول حغرية ،بينها

فهي ف ،حّت يف عصر موسى عليه  السهالم ل ياسهب اليههود أحقيهة تاركيهةو يقول حابر  عيمة: 
ع بهني البههر األبهيض الرب أمرهأ بالذهاب واحتالل اإلقلهيأ الواقه نَّ ةسفر التثنية قال موسى للشعب 

 .املتوسج يف الغرب، والفرات يف الشر ، وم  النقب يف اجلنوب، ة  لبنان يف الشمال
فلههههأ يتمانههههوا مهههه   -أو أ ههههأ ل يسههههتطيعوا  لههههك-ول ينفههههذ اإلسههههرائيليون هههههذه التعليمههههات 

ول تدث أبدا  أن امتلاوا املوانمل أو  ،ة اليت هانت يف حوزة الفلسطينينياحتالل األرض الساحلي
مث مضههت قههرون بعههد  لههك وامتلههك اإلسههرائيليون دمشههها يف  ،ألرض ا ههاورة للسههواحل الفينيقيههةا

سهههليمان عنهههدما أقهههام  حهههّت ةنَّ عههههد داود وعقهههد داود معاههههدة حهههداقة مهههع حهههريام ملهههك حهههور، 
نهدوبون مه  أقهاليأ تبعهد مشهاال  حهّت احتفاال  عظيما  لتدشني املعبد بعد االنتهاء م  بنائ ، جهاء امل

ولاهه  قبههل أن ينتهههي حاهأ سههليمان هههان الاثههري مهه   ،اجلنههوب حههّت العهريش احلههديثأهاة ومهه  
ه  السابقني  .(4)ةم ا ورية داود قد عاد ة  مال 

حينما استو  "بومبيوس" على فلسطني فأحهبهت  لاهة تابعهة للرومهان يف يقول جارودي: 
وشهههبت ثورتهههان ضهههد احملتهههل الرومهههاين يف  ،ت بعهههد  لهههك واليهههة رومانيهههةمث حهههار  ،عههههد "ههههريودس"

وبعههد القضههاء علههى الثههورة الثانيههة مت تههدمري املعبههد وتفههر   ،ولانهمهها باءتهها بالفشههل م194و 79عههامي
 .الشعب اليهودي على هل شوا مل البهر املتوسج ول يعد للطائفة اإلسرائيلية وجود  يف فلسطني

                                 
 . 97روجي  جارودي. ص .ملف ةسرائيل  (1)
 .949-911حابر  عيمة. ص .ينظر: التاريت اليهودي العام  (2)
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ةنههه  عنهههدما زار القهههدس  ،لهههة باألنهههدلسطمههه   لي يهههامنينبههههو  ،يقهههول أحهههد احلجهههاج اليههههود
 شخصهههههههههههها  مهههههههههههه  اليهههههههههههههود يف فلسههههههههههههطني هلههههههههههههها. 1229ميالديههههههههههههة ل جيههههههههههههد ةال 1179 عههههههههههههام
 جروندي يف القدس اري عائلتني يهوديتني. ير ناحوم ل ،م1427 عام ويف

 ،م1911وة ا هان الصليبيون قد أحرقوا اليهود يف معبدهأ عندما استولوا على القدس عام 
  .م1117فإن حاليل الدي  األيورب قد مسح لأ بالعودة عندما استو  على القدس عام 

يهودي م  بهني السهاان البهالغ  14999ل يا  يف فلسطني هلها اري  ،م1122ويف سنة 
مبوجههة جديههدة مهه   ،م1114وأتههت االضههطهادات الروسههية يف سههنة  ،نسههمة 929999عههددهأ 

 .(1)ورومانيا ااملهاجري  تبعتهأ موجات أخرى م  بولند
وبعهههد ههههذا السهههرد التهههاركي ألرض فلسهههطني كهههرج جهههارودي بنتيجهههة حتميهههة فيقهههول: وبهههذلك 

ل أن نعطهههي ةسهههرائيل "حقههها  تاركيههها " باعتبارهههها أول مههه  شهههغل ههههذه األرض. يأنههه  يسهههتهيتضهههح 
جة الجرة اآلرامية وجدت هبا ساانا  أحليني هنعهانيني فعندما أتت القبائل أرض فلسطني مع مو 

وحيثيني حول ح ون )اليت هانوا قد أنشا ها( هما وجدوا األمهونيني )حهول عمهان( وأههل مهؤاب 
وأتهههت يف نفهههس الوقهههت الهههذي جهههاء فيههه   ،واألدوميهههني يف اجلنهههوب الشهههرقي ،شهههرقي البههههر امليهههت

ومهه  نههدعوهأ اليههوم  وهههأ "الفلسههتيون". شههعوب مهه  حههر ةجيهه  واسههتقرت بههني الارمههل والصهههراء
وقههد جههاء العههرب يف أعههداد قليلههة يف القههرن السههابع  "الفلسههطينيني" ليسههوا مهه   ريههة العههرب فقههج.

وأدخلوا أالب الساان يف اإلسالم )مبا فيهأ اليهود( وامتأجهوا هبهأ باملصهاهرة وأدخلهوا  ،امليالدي
طني يف القرن السهابع املهيالدي ة ها ههو ظهاهرة وظهور العرب يف فلس ،اللغة العربية يف تلك البالد

 ثقافية أهثر م  هو ا ظاهرة عرقية. 
وهأ يعيشون فو  تلهك  ،والفلسطينيون احلاليون ينهدرون م  الساان األحليني الانعانيني

همهههها ينهههههدرون مهههه    ،األرض منههههذ مخسههههة آالف عههههام علههههى األقههههل )منههههذ بههههدء العصههههر التههههاركي(
وينهههدرون مهه  الفههرس ومهه  اإلاريهها ومهه   ،الههبالد بههامسهأ: فلسههطني" وقههد مسيههت نيين"الفلسههتي

 الرومان وم  العرب وم  األترا  الذي  تتابعوا على هذه البالد بعد البابليني واحليثيني واملصريني.
 .(4)فأول م  شغل هذه البالد ة ن هأ الفلسطينيون وقد سانوها منذ فجر التاريت

                                 
 . 21-29روجي  جارودي. ص .ملف ةسرائيل  (1)
 .91-97صروجي  جارودي.  .ملف ةسرائيل  (2)
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"ةن فلسهههطني للعهههرب وةنههه  لظلهههأ ومنافهههاة ل نسهههانية أن تفهههرض سهههيادة  :(1)اانهههديوملههها قهههال 
ولاننهها نريههد  ،"ةننهها ال نريههد أن نأخههذ مههنهأ أرضهههأ :رد عليهه  بههوبر قههائال   ،يهوديههة علههى العههرب"

 .(4)"العيش معهأ
حها تهاركي لهأ يف  االدعهاءومع هذه الدالالت البي نات الواضهات أحر بنهو حههيون علهى 

العامليهههة مهههذهرة ة  مهههؤمتر السهههالم الهههذي عقههههد  قهههدمت املنظمهههة الصههههيونية فقهههد ،أرض فلسهههطني
 عنيف عقب احلرب العاملية األو  وجاء فيها: "هذه األرض هي املو   التاركي لليهود". 

تأهيهههد يقهههول: "مبوجهههب احلههها  1121مهههايو  12وجهههاء يف ةعهههالن ةنشهههاء دولهههة ةسهههرائيل يهههوم 
 قوم على أرض فلسطني دولة لليهود. الطبيعي والتاركي للشعب اليهودي" ت

وتههربج الدعايهههة الصههههيونية  دائمههها  بهههني فاهههرة "احلقهههو  التاركيهههة" وفاهههرة "أرض امليعهههاد" الهههيت 
 .(9)يبدو وهأ ا تعطي اإلسرائيليني "حقا  ةليا " لتملك فلسطني والسيطرة عليها

وفيه   ،ياهون جهواهبأ اهري مقنهع ،يف األرض الفلسطينينيوهلما ُسئل قادة الصهاينة ع  حا 
 ويظهر م  جواهبأ هرب م  احلجة وال هان اليت أُقيمت عليهأ: ،عجأ ع  الت ير

قائلههة:  ،م1111يونيههو  12لقههد حههرحت جولههدا مههائري جلريههدة حههانداي تههاميأ اللندنيههة  يف ف

                                 
( ههههان السياسهههي البهههارز والهههأعيأ الروحهههي 1121ينهههاير  99 - 1111أهتهههوبر  4انهههداس هرمشهههاند اانهههدي )موه  (1)

 العصهههيان املهههدينخهههالل مههه   االسهههتبدادوههههي مقاومهههة  للسهههاتيااراهاههههان رائهههدا    ،حرههههة اسهههتقالل النهههدللهنهههد خهههالل 
الاامهل، والهيت أدت ة  اسهتقالل النهد وألمهت الاثهري مه   عنهف الالالشامل، اليت تأسست بقوة عقب أمهسا أو 

 ،اانههدي معههروف يف مجيههع أأههاء العههال باسههأ املهامتهها اانههدي ،حرهههات احلقههو  املدنيههة واحلريههة يف مجيههع أأههاء العههال
املهامتهها أي لالههرويل العظيمههةل، ل تههر  دعههوات اانههدي لألالبيههة الندوسههية بههاحيام حقههو  األقليههة املسههلمة، واعت ههها 

أ لهها أحههد  1121 ينههاير 99بعههض الفئههات الندوسههية املتعصههبة خيانههة عظمههى فقههررت الههتخل  منهه ، وبالفعههل يف 
الندوس املتعصبني ويدعى ناثورم جوتسى ثالث رحاحات قاتلة سقج على أثرها املهامتا ااندي حهريعا عه  عمهر 

 عاما. 71يناهأ 
 ينظر: املوسوعة احلرة ويايبيديا.

 .42. صروجي  جارودي .يلملف ةسرائ  (2)
 . 99روجي  جارودي. ص .ملف ةسرائيل  (3)
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ب "ال وجههود للفلسههطينيني. وليسههت املسههألة مسههألة وجههود شههعب يف فلسههطني يعتهه  نفسهه  الشههع
 ة أ ل يوجدوا أحال  ". ،وليست املسألة أننا أتينا و ردناهأ وأخذنا بالدهأ. ال ،الفلسطيك

وعنههدما وجهه  أينشههتاي  السههؤال ة  وايأمههان )وهههان هههذا األخههري مهه  قههادة املنظمههة الصهههيونية 
  ههأ هو مصري العرب ة ا ما أعطيت فلسطني لليهود؟  رد علي  بقول : م العاملية( قائال  ل : وما
 . شيء تقريبا   أولئك العرب؟ ة أ ال

 ،م1117وهتههههب جوزيههههف فههههايتأ مههههدير ةدارة االسههههتيطان  "بالوهالههههة اليهوديههههة" اههههداة يونيههههو 
واحلل الوحيهد ههو ةسهرائيل  ،أن  ال ماان يف هذه البالد لشعبني -فيما بيننا-قائال : م  الواضح 

وال خمهرج ةال بنقهل  ، هر األردن( بهال عهرباليهوديهة الهيت تضهأ علهى األقهل ةسهرائيل الغربيهة )اهررب 
 .(1)يف البلدان ا اورة ،العرب ة  ماان آخر

 ،أرض فلسطني وما حولا ،التاركي لوراثة األرض املبارهة وخالحة القول أن أحهاب احلا
نبيا   حلى اهلل علي  وسلأ م دينا   ومبهمدهأ أتباع األمة اإلسالمية الذي  آمنوا باهلل ربا  وباإلسال

ةسهرائيل أو مهه  قهبلهأ مهه  أنبيهاء بههك  ،لهذي  سههاروا علهى مههنهل ههل األنبيههاءفههؤالء هههأ ا ،ورسهوال  
نس ههههؤالء مهمههها ههههان جههه ،وةفهههراده بالعبهههادة -عهههأ وجهههل-املهههنهل اخلاضهههع لتوحيهههد اهلل  ،األنبيهههاء

 .(4)عربا  أو اري عرب ،املسلمني وأحلهأ ولو أ

 :نقاوة العرق
هــود أنهــم الًســل الًقــي مــن آدم حتــى ابــراهيم مــرورال بإســ:اق ثــامن المــواعم: يــوعم الي
ــا هــىا ــراهيم  يلــىا فهــم الورثــة الشــرعيون للوعــد الــى ،ويعقــوأل حتــى يومً قطعــه الــرأل  ب

 ونسله من بعده.
هذا الأعأ هو م  أهأ املأاعأ اليت يتشهد  هبها اليههود يف ت يهر أعمهالأ وإلثبهات  المًاقشة:

 ونسـلهوعهد الهذي قطعه  الهرب إلبهراهيأ ههان إلبهراهيأ ال فهأ يهد عون أن ،أحقيتهأ بأرض امليعاد
جهههاء أول وعهههد حهههريح بإعطهههاء فلسهههطني  ،ههههو ثابهههت لهههديهأ يف النصهههوص مههه  بعهههده حسهههب مههها

                                 
 . 29-24روجي  جارودي.  ص .ملهف ةسرائيل  (1)
 . 429حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. ص .عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (2)
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:  : ")نابلس حاليا ( يف سفر التاوي  لنسل ةبراهيأ يف شايأ  ل ًَْسـل  َ »ويظيهيري الرَّب  أليبهرريامي ويقيهالي
مث أتت نصوص أخرى توضح أن نسل ةسها  ويعقوب ههأ  ،(7: 14) "«أُعرِطي هِذِه األيررضي 

جهاء يف سهفر التاههوي   ،ليخههرج نسهل ةمساعيهل مه  الوعههد ،ن بالوعهد مه  بههني نسهل ةبهراهيأو املعنيه
ههأِ  َول ًَْســل  َ أليينا ليههكي : "اســ:اقيف خهه   يههعي هههِذِه الرههِباليِد، ويأييف بِالرقيسي ُت الَّههِذي أي  أُعرِطههي مجِي ههمر قرسي

هريجي : "يعقـوألسهفر التاهوي  يف خه   يف وبعهد  لهك جهاء ،(9-4: 41)تهك "إِلبهررياِهيأي أيبِيهكي  فيخي
انيهتر قيهدر * يهيعرُقوُب ِم ر بِئرِر سيبرع  وي يهيبي أيروي حيارياني.  ان ا ويبياتي ُهنيا ي ألينَّ الشَّمرسي هي ويحياديفي مياي

ههذي ِمهه ر حِ  ، ويأيخي ههاِن. ايابيههتر ههطيجيعي يف  لِههكي الرمياي ههاِن ويويضيههعيُ   يرههتي ريأرِسههِ ، فياضر ههاريِة الرمياي ويريأيى * جي
ههُة اهلِل  هها، ويِة يا ُسههلَّأ  مينرُصههوبية  عيليههى األيررِض ويريأرُسهههيا ميييههس  السَّههمياءي، ويُهههوي يا مياليِئاي ة  وينيازِليههة  ُحلرم  حيههاِعدي

:  ويُهوي يا الرَّب  *  عيلييهرهيا . األيررُض الَّهيِت وياِقف  عيلييهرهيا، فهيقيالي ههيا ي أينيا الرَّب  ةِلُ  ِةبهرهرياِهيأي أيبِيهكي ويةِلهُ  ِةسر
 . (19-11 :41) "َول ًَْسل  َ ا أُعرِطيهيا ليكي أينرتي ُمضرطيِجع  عيلييهرهي 

عهههر  وانطالقهها  مهه  هههذه النصههوص يهههدعي اليهههود أ ههأ ورثههة الوعهههد وأ ههأ النسههل احلقيقههي وال
 النقي م  نسل ةبراهيأ وةسها  ويعقوب عليهأ السالم.

فهههإ أ يقولهههون بهههاختالش األنسهههاب منهههذ فجهههر  ،ولاههه  الواقهههع بعيهههد ههههل البعهههد عمههها يقولهههون
فقههد زعمههوا أن أبهها البشههر آدم  ،ويتهمههون األنبيههاء وحههفوة اخللهها بالأنهها فايههف مبهه  دو ههأ ،اخلليقههة

وهذلك  ،ارس معها الأنا بل وأجنب منها بنني وبناتعلي  السالم ارذ الشيطانة ليليت خليلة وم
وأ ههها أجنبهههت مههه  آدم بنهههني  ،وأجنبهههت مهههنهأ بنهههني وبنهههات احهههواء زعمهههوا أ ههها واقعهههت شهههيا ني هثهههر  

وأن اليههود ههأ  ،وأن الناس هأ م  نسل زنا آدم بليليت وم  نسل زنا حواء بالشيا ني ،وبنات
 فر  آدم وحواء بني نسل الأنا م  اريه؟! وال أعلأ هيف ،العر  النقي م  نسل آدم وحواء

فايههف يههدعون نقههاوة  ،وال تاهاد رلههو سههرية نهيب مهه  أنبيههاءهأ مهه  قصهة زنهها واههرام بأجنبيهات
 هأ بذلك؟!ئوهأ ل يسل موا ألنبيا ،عرقهأ

يتعجههب مهه  الاههأ الائههل مهه  قصهه  الأنهها املنتشههر بههني  ،واملتتبههع لاتههبهأ وأسههفارهأ املقدسههة
ول  ،ويف تلههك األسههفار مهها يثبههت بطههالن دعههواهأ بنقههاوة عههرقهأ ،هأئوأنبيههاشههعوهبأ وأفههرادهأ بههل 

يسههتطع اليهههود ة  اليههوم أن يتفقههوا علههى تعريههف دقيهها لليهههودي الههذي يسههتها الوعههد ومييههأه عهه  
 اريه.
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ومههع هههذا يصههر قههادة الصهههيونية علههى هههذه األسههطورة للمطالبههة بههأرض فلسههطني هههها وراثههي 
األسههطورة الثانيههة الههيت أقيمههت علههى أساسههها الصهههيونية فهههي أسههطورة أمهها يقههول جههارودي:  ،ديههك

 االستمرارية العرقية واحلنني الدائأ للعودة ة  الو  .
 تهأعأ أن ههل يههود العهال اليهوم مه   ريهة جهنس واحهد جهاءوا  ،فهنا  خرافة ع  أحل اليهود

مث سهاروا أهو  ،أرض هنعهانهتلة واحدة بأمر الرب مع ةبراهيأ وم  تبعوه ة  األرض "املوعودة" 
وأنقهذهأ الهرب مه  العبوديهة بفضهل معجهأة  "اخلهروج" بقيهادة موسهى حهوايل القهرن الثالهث  ،مصهر

السههاان  -بههأمر الههرب دائمهها  -واههأوا "األرض املوعههودة"  ههت قيههادة يوشههيا وأبههادوا  ،عشههر  .م
 .(1)رضمث حاقت هبأ الأمية وتشردوا يف أأاء األ ،األحليني وأسسوا  لاة داود

ةال أن  ،جههدال فيهه  أن اليهههود اليههوم هههأ خلههيج اريههب مهه  حثههاالت شههعوب هثههرية والههذي ال
هِرُب ميهثيال  عيلييرهِك يف سفر حأقيال يقول: "أالبهأ م  األحل اخلأري، و  ُهوي يا ُهل  ضيهاِرِب ميثيهل ييضر

ههاقيهها ههُت أيخيوياتِههِك اللَّههوياِف  *  ِئال : ِمثرههُل األُما بِنرتُههي هها. ويأينرههِت ُأخر هها ويبيِنيهي ههُة زيورجيهي اِبهرنيههُة أُماههِك أينرههِت، الرايارِهي
ُههه َّ ويأيبهرنيههاءيُه َّ.  ههرِهر ي أيزروياجي ثِـّي ــةد َوأَب ــوك ن  َأم ــور يف هي ــن  ح  رمبهها هههان يف و  ،(22-22: 11" )حههأ أ ممك 

الشهمال بالنسهبة لهألرض  ، ههان يسها  يف جههةجمههول قول )ِحثه يَّهة( ةشهارة لهذا فهاحلثيون شهعب
، أو أن املقصود اإلشهارة ة  بعد أن ياون املو   األحلي للخأري فال -يف ترهية اليوم-املقدسة 

 . د السيما عند قيام رجسة اخلراب "دولة ةسرائيل"تلك اجلهة اليت سياون منها معظأ اليهو 
نسههب السههامي لليهههود ول يسههتطع أحههد  هه  لقههد عجههأت هههل احليههل الصهههيونية عهه  ةثبههات ال

 !! هبذا يوثا بعلم  م  دارسي السالالت البشرية أن يشهد لأ
ومههه  البولنهههديني ة  جنهههوب سهههبان ا ة  املغاربهههة ومههه  الفهههرس ة  اإلهيهههف وههههأ مههه  الفالشههه

 ؟!! أفريقية
زانيهة  ، حهني رمهأ لهأ بهامرأةيقطهع ههل حهلة لهؤالء بهاهلل ورسهل  هوشهع"وم  هنها ههان سهفر "

سهههتقع فيههه  معرههههة جمهههدو أو  تلهههد ولهههدا  فيهههأمره الهههرب أن يسهههمي  ) يهيأرراعيهههل ( وههههو الهههوادي الهههذي
  .( مث تلد ولدا  ا )اري مرحومة، مث تلد بنتا  فيأمره أن يسميههرجمدون

                                 
 . 22روجي  جارودي.ص .ملف ةسرائيل  (1)
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م  دلهههيس شهههعيب( وههههذا الرمهههأ األخهههري ههههو الهههذي يسهههتخشهههعيب( أو ) فيقهههول الهههرب مسههه  )ال
 !! تسمية اليهودوليك وم  وافقهأ يف الااث

 .(1)!!فنسبهأ با ل وأمهأ اري مرحومة و ريتهأ ليست شعب اهلل 
ِسهكي »أيوَّلي ميا هيلَّأي الرَّب  ُهوشيعي، قيالي الهرَّب  ِلُوشيهعي:  جاء يف سفر هوشع: " ا رهيهبر ُخهذر لِنهيفر
هههة  الهههرَّبَّ  تياِر ، ألينَّ األيررضي قيهههدر زينيهههتر ِز   اْمـــَرَأَة ز نلـــى َوَأْواَلَد ز نلـــى هههذي ُجهههوميري بِنرهههتي *  «هي فيهههذيهيبي ويأيخي

ِبليتر ويويليهديتر ليهُ  ابهرن ها،  : * ِدبراليِبي، فيهي ادرُع امسريهُ  يهيأرريِعيهلي، ألينَّهِك بهيعرهدي قيِليهل أُعياقِهُب »فهيقيهالي ليهُ  الهرَّب 
ريائِيلي ِت بهييرتي يياُهو عيليى ديِم يهيأرريِعيلي، ويأُبِيُد  يرليايةي بهيير  ِسهُر قهيهورسي *  ِةسر ويييُاوُن يف  لِهكي الريهيهورِم أيينا أيهر

ريائِيلي يف وياِدي يهيأرريِعيلي  ِبليتر أييرض ا ويويليديتر بِنرت ها، فهيقيهالي ليهُ : * «.ِةسر ها ُلوُرحياميهةي، أليينا »مُثَّ حي ادرُع امسريهي
ــَرائ يلَ الي أيُعههوُد  ــَا ا ْس ويأيمَّهها بهييرههُت يهيُهههو يا فيههأيررأيُُهأر ويُأخيلاُصههُهأر *  أينرههأُِعُهأر نهيأرع هها بيههلر أييرض هها،  َأْرَحــم  بـَْي

هههان   هههيرف  ويِحيهههررب  ويخِبييرهههل ويِبُفررسي اميهههةي * «.بِهههالرَّبا ِةِلِههههأر، ويالي ُأخيلاُصهههُهأر ِبقيهههورس  ويِبسي هههتر ُلوُرحي مُثَّ فيطيمي
ِبليههتر فهيويليههديِت ابهرن هها،  : * ويحي  ."ويأينيهها الي أيُهههوُن ليُاههأر  َلْســت ْم َشــْعب يامسريههُ  لُههوعيماي، ألينَُّاههأر ادرُع »فهيقيههالي

 (.1-4: 1)هوشع
 ،وهههذا دليههل حههريح مهه  أسههفارهأ يههدل علههى عههدم االسههتمرارية العرقيههة لنسههلهأ مهه  ةبههراهيأ

فايههف ياههون  ،وهههذا تصههريح بههأمر الههرب مهه  أحههد أنبيههائهأ أن يتههأوج بأانيههة وينجههب منههها أبنههاء
 أ دون هذا النيب م  عامة الشعب.ه حال م 
، عههدم النقههاوة اجلنسهههية عنههد اليههههود علهههى ومهها فيههها مههه  دالئههل بي نههات أن نههي  التهههوراة قبههلو 
 . ري ة  سفري  معروفني يف التوراة، ومها سفرا راعوث وأستريأن نشينبغي 

جههههدة داود عليهههه  -ؤابيههههة " : فقههههد خصصههههت  التههههوراة لقصههههة "راعههههوث امل(4)راعههههوثأمهههها سههههفر 
 ،ويف عهده وحلت  لاة اليههود ة  أوج جمهدها ،وال كفى أن دواد م  أعظأ ملوههأ -السالم

                                 
 .192-192. صاحلوايلسفر د. .يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب  (1)
 ،سهبج يههو امه   أليمالهكبه   مبهلهونتأوجهت أوال   موآبيةراعوث: اسأ موآرب رمبا هان معناه "مجيلة" وهي فتاة   (2)

فاافأهها الهرب  ،مهوآبورافقتهها ة  بيهت حلهأ تارههة شهعبها وبيهت أبيهها يف  نعمهيوملا مات زوجهها لصهقت حماهها 
 ،املسههيحو  داودوهبههذا حههارت ضههم  سلسههلة نسههب  ،الههذي تأوجههها بههوعأعلههى حههنيعها ة  وجههدت نعمههة يف عيههك 

 . 919قاموس الاتاب املقدس. ص .سفر راعوثوقصتها مذهورة يف 

http://kotob.has.it

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_284_02.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_284_02.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_069.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_069.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_391.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_391.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_253.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_253.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/25_N/N_115.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/25_N/N_115.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_284_03.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_284_03.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_252.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_252.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_08.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_08.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/10_R/R_010_01.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/10_R/R_010_01.html


 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
478 

وقههد   ،ويطالههب هثههريا  حههدود أرض امليعههاد بنههاء علههى حههدود  لاههة داود ،وهههو مهه  أعظههأ رمههوزهأ
 ،هانت  لاة داود هي األهه  يف تهاريت بهك ةسهرائيل وههذلك األمهر البنه  سهليمان عليه  السهالم

 تنقسأ بعد موهما. قبل أن
فقد خصصت  التوراة لقصة "أستري"، تلهك الفتهاة اليهوديهة، الهيت تأوجهت  :(1)أستريوأما سفر 
 .م  ملك الفرس

 " مه  أن رصه طورة النقهاوة اجلنسهية عنهد اليههودأسهأقوى على دحض " دليل   يس هنا ول
ان مهه  سههاللتها فاهه، "يبجههل امههرأة موآبيههة، تأوجههت مهه  يهههودي أحههدمهاالتههوراة نفسههها سههفري : 

رأة واآلخهر يبجهل امه ،ملهك اليههود القهدير، وموحهد أسهبا هأ، ومقهيأ دولهتهأ ،داود علي  السهالم
 .(4)أن رص  لا التوراة سفرا  خاحا  ، فاان  لك سببا  يف يهودية تأوجت مشرها  فارسيا  

تالش الهذي ةسهرائيل جلهريا أ يف عصهر التهوراة، واالخهنصوص التوراة اليت تثبت مصاهرة بك و 
، اسههتمرار والبههابليني يف فههيات السههيب، وبههني اآلشههوريني حههدث بيههنهأ، وبههني املصههريني قبههل اخلههروج

لعصههور القدميههة ، واألوروبيههني يف اباليونههان والرومههان، مث األتههرا  والعههرب - وعهها  أوهرههها  -اج االمتههأ 

                                 
 الفارسههيةأسههتري: يغلههب علههى الظهه  أن هههذا االسههأ مهه  أحههل هنههدي قههدب ومعنههاه "سههيدة حههغرية"، مث انتقههل ة    (1)

وأحههههبح معنههههاه "هوهههههب" ويظهههه  بعههههض العلمههههاء أنهههه  يرجههههع ة  أحههههل أهههههادي لفظههههة "أشههههتار" ويقابههههل يف الع يههههة 
وقهارن  12:  4)أس  سهبج بنيهامنيوهي ابنة أبيجائل الذي يرج ح أنه  مه  وهانت أستري فتاة مجيلة،  ،"عشتاروت"

د ترههههت يتيمهههة وههههي بعهههد حهههغرية أمههها امسهههها يف الع يهههة فههههو هدَّسهههة أي "شهههجرة اآلس" وقههه ،(7مهههع عهههدد  2عهههدد 
 أحشهههههويرو وقهههههد أقهههههام امللهههههك  ،الفارسهههههيةالعاحهههههمة  شوشههههه الهههههذي تبناهههههها، ة   مردخهههههايفأحضهههههرها ابههههه  عمهههههها 

Assuerus  وهو املعروف باسهأ زرهسهيس عنهد اليونهان( وليمهة لعظمائه  وة  ههانوا تتسهون اخلمهر لعبهت اخلمهر(
 ،رفضههت أن متههته  هرامتههها وشههيت  ولاهه ،هههي يههرى عظمهها ه مجالهها الرائههع  وشههيتامللاههة برأسه  فههأمر أن تضههر امرأتهه  

وأحهدر أمهر ا بهأن  ،مه  املثهول لديه  وشهيتامللاة وأهاج رفضها ثائرة امللك فأحدر وفق ا لنصيهة مشريي  قرار ا حرمان 
 ،وشههيتهههذلك أمههر بههأن يبهثههوا بههني الفتيههات يف هههل  لاتهه  عهه  فتههاة مجيلههة لتأخههذ ماانههة   ،ماانتههها ألخههرىتعطههي 

ول ياه  معروف ها حينئهذ أ ها يهوديهة  ،ونصهبت ملاهة يف القصهر أحشهويرو فاختريت أستري يف السنة السهابعة مللهك 
قههاموس الاتههاب املقههدس. ( 7: 9و 11: 4ولقههد اعتلههت أسههتري العههر  يف ظههروف دقيقههة ومتهرجههة. )أس  ،اجلههنس
 . 19ص

 (.194/ 2. )حممد بيومي مهراند. .بنو ةسرائيل  (2)
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 .  م  قبلواحلمرييني واآلدوميني أر، وهود جمموعات جنسية هاخلوالوسيطة واحلديثة
، وأن احَّهههةورة النقهههاوة اجلنسهههية لهههدى أي مفاهههر، وهأ ههها سهههراب، خبمههه  ههههل ههههذا تبهههدو أسهههط

، هههان  ههوال العصههور الوسههطى هههدفا  لاههل منتهاههي األعههراض أثنههاء أههالت يف أوروبهها (1)"اجليتههو"
 د اليت يتهدث عنها اليهود أنفسهأ، إلثبات همة مناهضة اليهود، أو "عداء السامية" علىاحلق

آالف السههنني يف مهههب مجيههع  ، فهههذه ا موعههات الصههغرية مهه  النههاس الههيت وقفههتاألمههأ األخههرى
تالأ عههه  ههههي آخهههر مههه  يسهههتطيع اليهههوم أن يههه -حهههالال  وحرامههها  -متأجهههت باهههل الهههدماء ، واالريهههايل

جنهههت جناحهها   ، ولانههها اخلرافههة الههيت تسههو  اجلهههال مهه  النههاس والههيتالعنصههر أو النسههب أو الههدم
أبشههع الاههوارث علههى مهه  يؤمنههون هبهها، مهه  اليهههود أو مهه   تفتههأ  ههر ، فإ هها القههت  مههاحمههدودا  يف و 

 .(4)اريهأ
 ، الههذي  جههاءوا عنههد "اخلههروج" مهه  مصههرني " أو الع انيههي"العههابر  و هها  ههدر اإلشههارة ةليهه  أن

 قائمة بذاها. )هامشية أو رافضة( ول ياونوا أبدا  جنسية هانوا  ائفة اجتماعية
أخذت رهتلج عه   ،ل اليت تسللت ة  أرض هنعان سلما  أو دخلتها باحلربوأخذت القبائ

شهاهدة علهى  لهك  (9)سهدراس وسهخيما ريا الثقافة والأواج بالساان احملليني والقوانني العرقية إل

                                 
ففهي أالهب عصهور التهاريت بعهد بهدء الشهتات، ويف ههل  -حي اليههود، أومعهألأ يف املدينهة- Ghetto"اجليتو"   (1)

همايقال يف هثري م     (توبالعألة السانية يف حي خاص م  املدينة )اجلي -هقاعدة-البالد واألقاليأ، ارتبج اليهود 
وهو "اليوديريا"  -، وهما نقول أ  يف مصرJu - dengasseأو "حارة اليهود يف أملانيا"  -بالد أوروبا وأمرياا

Juderia قاع اليهود هما يف -يقال يف مدن املغرب العررب، أو "القاع"  أو هو "امللة " هما -يف ةسبانيا الوسيطة
ههو  Residential Seg- regationالفور، نفههأ أن " العهأل السهاك " ومع  لك، وعلى  ،-مدن اليم 

"قههانون اليههههود يف املدينهههة" وهثهههريا  مايرتهههد ههههذا العهههأل ة  قهههوانني الهههدول والشهههعوب الهههيت يعهههيش اليههههود بهههني ظهرانيهههها 
همههايع  - Pariahيفرضههون  بههالقوة علههى اليهههود، تباعههدا  أو اسههتعالء  علههيهأ، هفئههة مهه  املنبههو ي ، أو "الباريههاة" 

 وهههههذلك ةحاامهههها  للرقابههههة علههههيهأ، وحصههههرا  ألخطههههارهأ. "بنههههو ةسههههرائيل" د.حممههههد بيههههومي مهههههران. -"مههههاهس فيهههه "
(2/111-111.) 

 (.121-121/ 2. )حممد بيومي مهراند. .بنو ةسرائيل  (2)
واملقصود بإسدراس هو: عأرا الااتب، وسفر ةسدراس األول يأف يف مقدمة الاتب املقدسة اإلجنليأية اليت تلها   (3)

 =قهههوانني فصهههل عرقهههي حهههارمة، بعهههد أن  قهههوانني ةسهههدراس وسهههخيما،و هبهها هتهههب األبوهريفههها. قهههاموس الاتهههاب املقهههدس. 
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 .(1)بعد عدة قرون
ز  بولهد ههو سهليمان رُ و  مه  امهرأة حيثيهةأن داود تهأوج  ،و ا يدحض فريهة نقهاء عهر  اليههود

أن امللههك سههليمان لههو هههان حيهها  اليههوم ملهها أماهه   مههورومهه  مهههازل األ. خلفهه  علههى العههر الههذي 
يف دولة ةسهرائيل اليهوم ال تعته  املهرء يهوديها  ةال ة ا هانهت أمه   فالقوانني األساسية ،اعتباره يهوديا  

فقها  لتلهك وعلى هذا فال يعته  امللهك سهليمان يهوديها  و  ،أو م  اعتنا الديانة اليهودية ،(4)يهودية

                                 = 
ع بقيههة النههاس، فأحههدروا قههوانني لفصههل  لههك بوا ة  بابههل واسههتقروا هبهها مههاضههب عههأرا مهه  اخههتالش اليهههود الههذي  ُسهه

اإلخهتالش العرقههي، بغيهة تنقيههة عهر  ودم  اليهههود عه  اههريهأ، ولانهها تثبههت االخهتالش العرقههي والتهأاوج املتبههادل بههني 
: "انفصلوا ع  أهل البالد والنساء ، هما  هر روجي  جارودياليهود وساان بابل، وهان م  نصوص تلك القوانني

(. ومتهت عمليهات الطهال  يف ثالثهة شههور: "يف اليهوم األول مه  أول شههر، انتههى 11: 19راساألجنبيات" )اسهد
 (.17-1: 19األمر بالنسبة جلميع الرجال الذي  هانوا متأوجني م  أجنبيات" )

( أ أ: "ملا مسعوا نبأ ههذا القهانون، أبعهدوا عه  ةسهرائيل ههل رجهل خمهتلج الهدماء" ويضهيف 9: 19وبنيَّ سخيما )
قههائال : "رأيهت يهههودا  ههانوا فههد تأوجهوا مهه  نسهاء أشههدوديات، وأمونيهات، ومؤابيههات، وههان نصههف أوالدهههأ  سهخيما

يتالمون اللغة األشدودية، وال أحد منهأ يبدو قادرا  على النطا باليهودية، بل يتهدثون لغة أخرى فوجهت اللوم  
"التعطههههوا بنههههاتاأ  تهأ باسههههأ الههههرب:ةلههههيهأ  ولعنههههتهأ  همهههها ضههههربت  بعضهههههأ وشههههددهأ مهههه  شههههعرهأ، مث اسههههتهلف

  .21ص .روجي  جارودي .(. ملف ةسرائيل42_ 49: 19ألبنائهأ، وال تأخذوا م  بناهأ ألبنائاأ أو لاأ " )
 .21، ترمجة: األستا  الدهتور مصطفى هامل فودة. ص"ملهف ةسرائيهههههل" روجي  جارودي  (1)
بههراهيأ، فالنسههب يثبههت للرجههل ال للمههرأة. جههاء يف هتههاب "عقيههدة ةبطههال مههأاعمهأ يف بقههاء نسههل ة دلههةوهههذا مهه  أ  (2)

اليهههود يف الوعههد بفلسههطني" حممههد بهه  علههي بهه  حممههد آل عمههر، قولهه : ويعههك  ههول الوعههد مهه  نسههل ةبههراهيأ عليهه  
ُعو امسري ُ »السالم ة  نسل سارة زوجت : "فهيقيالي اهلُل:  هِدي ميعيهُ   بيلر سياريُة امرريأيُتكي تيِلُد ليكي ابهرن ا ويتيدر . ويأُقِهيُأ عيهر ِةسرهيا ي

ههِلِ  ِمهه ر بهيعرهِدِه" )تههك ا أيبيههِديوا لِنيسر هد  (، هههأن اليهههود لههذا السهبب واهلل أعلههأ رأوا أن أمومههة الطفههل، وليسههت 11: 17عيهر
وجهههاء يف هتهههاب روجيههه  جهههارودي " ملهههف . 411أبوتههه ، ههههي العامهههل األساسهههي يف  ديهههد انتمائههه  ة  اليههههود. ص

"لاهههل يههههودي احلههها أن يههههاجر ة   : ( علهههى مهههايلي1129_ 2719ويهههن  قهههانون "العهههودة " ههههذا ) ةسهههرائيل":
وألاراض هذا القانون، يعته  يهوديها  ههل شهخ  أمه  يهوديهة، أو اعتنقهت الهدي  اليههودي، وال ياهون له   ةسرائيل.
 ن تقيهيأ "لليههودي" ةال فليس هنها  ةم(. 1177انظر هتاب: الصفة اليهودية لدولة ةسرائيل، باريس . دي  آخر"

علههى أسههاس عنصههري )انتقههال الههدم مهه  األم( أو علههى أسههاس ديههك )التهههول ة  اليهوديههة( والياههون هههذا التهههول 
 . 17ص مقبوال  ةال ة ا مت مبوافقة حاخام م  األحوليني.
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واألمهههر ههههذلك  ،ألن أمههه  حيثيهههة وليسهههت يهوديهههة ،القهههوانني وال تههها لههه  أن يتمتهههع بقهههانون العهههودة
 .(1)وامللك داود ألن أم جدت : )روث( مؤابية ،هانت أم  هنعانيةفقد  بالنسبة لشا ول 

وهانههت  لاههة داود وسههليمان بلههدا  متعههدد الشههعوب فا هها  حههدره لألمههأ األجنبيههة ولههدياناها 
وعندما حريل قور  للمنفيهني مه  بابهل "بهالعودة" فقهد ظلهت األالبيهة الاه ى يف بهالد  ،ملختلفةا
وهههان اليهههود قههد جنهههوا قبههل العهههد املسههيهي يف نشههر ديهه   بههني النهههري  حيههث اسههتقروا هبهها. مهها

 .(4)فدخلوا في  أفواجا   ،واملصريني والرومانيني ،وبني اإلاريا ،موسى بني الساميني )أو العرب(
وهل  لك يدل على دحض حجة نقاء عهر  اليههود. هيهف ال؟! وههأ ل يسهتطيعوا االتفها  

 على تعريف ألنفسهأ!!.
يطلا اسأ اليههودي بشهال عهام علهى ههل شهخ  اعتنها يومها  الهدي   :وليأ ااي هاريقول 

م  هؤالء ليسوا ساميني م  حيث األحل العرقي،  لك أن عهددا   هثري االيهودي. والواقع هو أن  
 خما  منهأ منهدرون م  سالالت الريوديني أو األيدوميني  وي الدم اليهي املنغويل.ض

شههرعت األعههرا  اههري السههامية واليهيههة والفنلنديههة يف القههدوم ة  أوربهها، قادمههة مهه  آسههيا منههذ 
هههذه الشههعوب  ويُطلهها علههى ،ر األرضههي الواقههع مشههايل حههر قههأري القههرن األول املههيالدي، عهه  املمهه

وقد استقروا يف أقصى الشر  مه  أوربها، حيهث شهالوا  لاهة اخلهأر القويهة،  ،اسأ "اخلأر"الوثنية 
بواسطة الغأوات املتاررة، حّت سيطروا يف  اية القرن الثاين علهى  شيئ اف شيئ امث بسطوا سلطا أ 

 معظأ املنا ا الواقعة يف أوربا الشرقية اررب جبال األورال ومشايل البهر األسود.
 عابهههداعتنههها اخلهههأر اليهوديهههة آنئهههذ ، مفضهههلني ةياهههها علهههى املسهههيهية أو اإلسهههالم، وبنهههوا املوقهههد 

واملهههدارس لتعلهههيأ الهههدي  اليههههودي يف سهههائر أأهههاء  لاهههتهأ. وههههان اخلهههأر ةبهههان  روة قهههوهأ جيبهههون 
 اجلأية م  مخسة وعشري  شعبا  قهروهأ.

  ايههة القههرن الثالههث وقههد عاشههت دولههة اخلههأر مهها يقههارب اخلمسههمائة عههام، حههّت سههقطت يف

                                 
 .29-91. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيلينظر:   (1)
 . 22و 24-21ص. روجي  جارودي .ملف ةسرائيلينظر:   (2)
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 .(1)الروس الذي  هامجوهأ م  الشمال عشر يف أيدي
ورومانيا ينهدرون م  قبائل اخلأر وههأ شهعب  اوأالبية يهود روسيا وبولندويقول جارودي: 

فمه  يتههدث  ،تيي م  جنوب روسيا و ولوا ة  اليهودية  وال  مجاعيها  يف عههد امللهك شهارملان
. فمها ههان اليههود اهري قبائهل عربيهة أو سهامية .فههو جاههل أو مغهرضع  عر  أو جنس يهودي 

ويصل جوزيف رينبهاا ة  نتيجهة واضههة: "ومبها أنه  ل ياه  هنها  ة ن  .استقرت يف ارب آسيا
فالقائهههل بالصههههيونية ة ن  ،وهنههها  فقهههج ديههه  يههههودي ،أو أمهههة يهوديهههة ،جهههنس أو عهههر  يههههودي
 .(4)خمطمل تاركيا  وعلميا  

  احلاومههههة املؤقتههههة يف ف لليهههههودي يف ةسههههرائيل هههههو التعريههههف الههههذي وضههههعتهههههان أول تعريههههو 
ونههه  علهههى أنههه : يعتههه  الشهههخ  يهوديههها  ة ا راهههب يف اإلعهههالن عههه  نفسههه    ،م1121أاسهههطس

هههذلك، وقههد رفههض املتههدينون هههذا التعريههف. بيههد أن اخلههالف بههني العلمههانيني واملتههدينني خهههالل 
إ  لك أن احلاخامية الرئيسهية هانهت متيهل ة  املرونهة العقد األول بعد قيام الدولة ل يا  واضها  

 بعهض املراجهع الدينيهة خهارج الدولهة هانهت أهثهر تشهددا  حيهال ههذا حّت ةنَّ يف موضوع التهويد، 
اري أن هذا التساهل بدأ يف التقل  تدرجييا  مع اشتداد قوة  ،املوضوع م  تلك املوجودة داخلها

التيههار األرثو هسههي داخههل ةسههرائيل، ووحههول موجههة مههه  املهههاجري  مهه  بلههدان أوربهها الغربيههة عهههام 
 م، ال سيما وأن تلك املوجة احتوت على هثري م  الأجيات املختلطة.1121
اههري خمتلههف عليهه  لليهههودي، وترههها هههذا  ل يضههع قانونهها "العههودة" و "اجلنسههية" تعريفهها  حمههددا  و 

األمهههر لهههوزير الداخليهههة، علهههى أهههو أفضهههى ة  العديهههد مههه  األزمهههات والقضهههايا. وقهههد حهههدد قهههانون 
اجلنسههية  ريقههة التسههجيل يف السههجالت الرمسيههة، بههأن تاههون هنهها  خانتههان يف البطاقههة الشخصههية 

ي اري املشاو  يف يهوديت  هما لال فرد مها: "القومية" و "الدي "، حيث يتأ تسجيل اإلسرائيل
 .(9)"مية: اليهودية، الدي : اليهودييلي: "القو 

                                 
 .422وليأ ااي هار. ص .أحجار على رقعة الشطرنل  (1)
 .22. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (2)
 .297ص .عبدالفتايل حممد ماضي .الدي  والسياسة يف ةسرائيل  (3)
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حهدثت ةشهااالت هثهرية هقضهية يههود النهد  ،ل التعريهف بهاليهودي وقهانون العهودةوم  خال
 واليهود السود واريها.

 قضية يهود اهلند: 
وسههطى يعيشههون يف هههان يهههود النههد )الههذي  يطلهها علههيهأ أيضهها  بههك ةسههرائيل( منههذ القههرون ال

 ضواحي مدينة بومباي الندية، وهأ يؤمنون بالعهد القدب فقج وال يعيفون بالتلمود.
ول ياهه  يهههود القههدس وبغههداد يعيفههون بيهوديههة هههؤالء النههود، وبالتههايل منعههوا التههأاوج معهههأ. 
ة وقهههد القهههى أفهههراد ههههذه الطائفهههة حهههعوبات عديهههدة يف ةسهههرائيل بعهههد هجهههرهأ ةليهههها )ههههاجر عشهههر 
آالف نسهههههمة مههههه  جممهههههوعهأ اإلمجهههههايل الهههههذي قُهههههد ر بثالثهههههني ألهههههف نسهههههمة يف النهههههد يف مطلهههههع 
اخلمسينيات(. وقد أحدر ا لس احلاخامي األعلى قرارا  يف أواخر عقد اخلمسينيات يهن  علهى 

 بشرعية التأاوج لدى يهود الند ) حيث ينتشر بينهأ الأواج املختلج(.  االعيافضرورة 

 سود: ود اليهقضية ال
عتنههههاقهأ اليهوديههههة اأعلنههههوا  -مهههه  مدينههههة شههههياااو-هههههأ جمموعههههة مهههه  امللههههونني األمههههريايني 

يهههات املضههطهدة حينمههها احتجاجهها  علههى أوضهههاعهأ يف أمرياهها، همههها يفعههل الاثههري مههه  أفههراد األقل
وقرروا بعد عامني م  وحولأ ة  ليبرييا الجرة  ،م1117وُهجاروا ة  ليبرييا عام  ،يغريون دينهأ

للهصههههول علههههى اجلنسههههية ة  فلسههههطني حيههههث دولههههة ةسههههرائيل، ورفضههههت وزارة الداخليههههة  لههههبهأ 
همهها رفضههت احلاخاميههة اعتبههارهأ يهههودا ، و ههالبوا مبسههاواهأ بيهههود النههد، ومهه  مث مت  اإلسههرائيلية،

 .(1)تأمني ةقامة لأ يف مستعمرة دميونا
واسههتمراريت  مهه   ،مهه  ادعههاء اليهههود بنقههاء عههرقهأ شههيئ اتههاريت وال العلههأ احلههديث يثبههت فههال ال

)وهههو يههههودي(  رودنسهههون ويؤههههد ماهسههيأنسههل ةبههراهيأ ة  شهههعبهأ املعاحههر. يقهههول جههارودي: 
وهذا أمر يتج  علهأ -م  املرجح جدا  )هذه احلقيقة مبأيد م  املعلومات العلمية الدقيقة فيقول: 

أن سههههاان فلسههههطني الههههذي  يطلهههها علههههيهأ عههههرب فلسههههطني )وهههههأ يف  -يهههها ة  ةثباتهههه األنثروبولوج
أهثههريتهأ مسههتعربون( قههوم  ههري يف عههروقهأ دمههاء مهه  قههدماء الع يههني أهثههر  هها  ههري يف عههرو  
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وترجهع  ،يهود الشتات الذي  ل مينع انغالقهأ م  دخول هثري    اعتنقهوا اليهوديهة ة  حهفوفهأ
  (.جنسية خمتلفةجذور هؤالء ة  أحول 

ويافي م  الناحية التاركية إلثبات نشاش تلك الهدعوة أن نشهري ة  وجهود دولهة يهوديهة يف 
 ،وههههي دولهههة قامهههت علهههى أسهههاس عهههررب مههههود ،جنهههوب بهههالد العهههرب يف القهههرن السهههادس املهههيالدي

ر والدولهههة اليهوديهههة اليهيهههة للخهههأر يف جنهههوب شهههرقي روسهههيا )مههه  القهههرن الثهههام  ة  القهههرن العاشههه
ويههود الصهني الهذي   ،أواهري( مهع حهبغة سهالفية -امليالدي( على أساس ترهي أو روسي )فينهو 

ويهههههود أثيوبيهههها  ،واليهههههود السههههود يف مقا عههههة هوشههههان النديههههة ،بالصههههبغة الصههههينية احههههطبغوا متامهههها  
ويافي ةلقاء نظرة على وجوه الناس يف أي اجتماع يهودي خمتلف  ،املعروفني باسأ "فالشا" اخل

 .اجلنسيات لنرى ة  أي حد رتلف أرومات اليهود
( أوضهههح عهههرض شهههامل ليقضهههي 1127 ،قهههدم تومهههاس هرينهههان يف هتابههه  "العهههرب" )بوسهههط و 

 ،"الصههيونيون أوروبيهون متامها   :429قهال ص  ،على التأييف التاركي الذي يقوم ب  الصههيونيون
ولههيس هنهها  أيههة رابطههة بيولوجيههة  أو أنثروبولوجيههة بههني يهههود أوروبهها والقبائههل الع يههة القدميههة )أي 

وبههني قههدماء  ،وهههأ مهه  أهههل أوروبهها ،ليسههت هنهها  أيههة قرابههة عضههوية أو قرابههة دم بههني الصهههيونيني
 .(1)"(الع يني

عرقيهههة ة  فلسهههطني ن بصهههلة ميتهههو  ال -يههههود أوروبهههاوأهثهههرهأ مههه  -أن الصههههيونيني والثابهههت 
 .(4)  بينهأ بعض علماء اليهود أنفسهأ، وموهو أمر اعيف ب  علماء األجناس ،العربية

أأههاء العههال مهه  نسههل ، فههال ماههان لتلههك اخلرافههة الههيت تههأعأ أن مجيههع اليهههود يف مجيههع مثومهه  
 ، والبهههك ةسهههرائيل،  لهههك ألن الصههههيونية يهههوم أن قامهههت، ل تاههه   مهههع اليههههود سههههنة واحهههدة

، فعملههوا علههى يشههملهأ اقتصههاد واحههد ، والتههربطهأ عههادات وتقاليههد متفقههة، وال لههأ لغههة واحههدة
ذه اجلعجعهة العنصهرية اخلرافيهة ، مث خهدعوا أبنهاء ديهنهأ هبهالأمهان مرتأقهة لالسهتعمارمدى قرن مه  

ع البسهطاء حهديثي عههد باجلههل والبهؤس، واخلضهو ههان اليههود  " وملا"النقاوة اجلنسية عند اليهود

                                 
 .22-22. صجي  جاروديرو  .ملف ةسرائيل  (1)
 (.2/149. )حممد بيومي مهراند. .بنو ةسرائيل  (2)
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، د" اليت عاشوا فيها عشرات القرون، فقد حدقوا ههذه األسهطورةحارات اليهو بدون مناقشة يف "
 . درجة االستعداد للموت يف سبيلها، وهي أقصى درجة م  درجات التعصب حّت وحلت هبأ

جههههاءوا مهههه  مجيههههع  -لههههى األحههههحأو املتهههههودي  ع-والنتيجههههة النهائيههههة لاههههل هههههذا: أن اليهههههود 
-بها ، فهإن يههود أورو وررجيها  مه  ههذا، وترتيبها  عليه ، وم  هنها الدماء أ هل، واختلطت هباآلفا 

 .(1)أ أقارب األوروبيني واألمريايني، ههأ م  أحل أورورب -عماد الصهيونية ودعاها

 :مذحبة اهلولوكوست
هو ا ةحدى أهأ احليل اليت م  خاللها  الهب   ،م  املهأ أن نعرج على مذحة الولوهوست

 يف أرض امليعاد. -املأعوم–حهيون حقهأ  قادة بك
هلمة يونانية تعك "حر  القربان الاامل" وهانهت يف األحهل مصهطلها  دينيها    الهولوكوسا:

يهوديا  يشري ة  القربان الذي يُقدم للرب على سهبيل التضههية مث ُتهر  متامها  علهى املهذبح، وههو 
احلههديث أحههبهت الالمههة تشههري ة    قههس مهه  أهثههر الطقههوس قداسههة لههدى اليهههود. ويف العصههر

عملية ةبادة اليهود على أيدي النازيني ورمبا هان املقصود مه  اسهتخدام الالمهة علهى ههذا النههو 
 .(4)متاما  ألن  أهثر الشعوب قداسة هو تشبي  "الشعب اليهودي" بالقربان والذي ُحر 

للمطالبهههة  ريت املعاحههرأخطهههر مهها اسههتثمرت  احلرههههة الصهههيونية يف التهههامهه  هههذا املوضههوع ههههو و 
هثهههريا  يف حجهههأ االضهههطهاد واإلبهههادة، أل ههها أدرههههت بهههأن الصههههيونية  ، وبالغهههت بهههو   خهههاص لهههأ

ألن الصهههههيونية وبقههههدراها  الفرحهههة احلقيقيههههة والههههيت لهههه  تعههههود هههههي همهههة اإلبههههادة املوجهههههة للنازيههههة،
ء للسهامية، ههي  قها لعبت دورا  أساسيا  يف اليويل لذلك بتهمة العهدا الضخمة يف هل ا االت

وحهارت همهة اإلبهادة مقياسها  ملعرفهة ةنسهانية  ،رهأي وحلمهها التهاركي يف أرض فلسهطنيهدفها امل
  أي بلد م  البلدان.

حهههوايل مخسهههني مليهههون ةنسهههان معظمههههأ مههه  املهههدنيني.  ،العامليهههة الثانيهههة وقهههد  هنهههت احلهههرب
                                 

 (.129-121/ 2. )حممد بيومي مهراند. .بنو ةسرائيل  (1)
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ج، دون اعتبهار ضههاياها مه  اليههود فقهوالذي يتابع جمريهات ههذه احلهرب يسهتغرب اليهيهأ علهى 
 .(1)لضهاياها اآلخري 

واستخدام هلمهة "هولوهسهت" معنهاه عهأل اليههود عه  جمموعهة أوسهع يقول روجي  جارودي: 
م  ضهايا هتلر يف حرب هبدت البشرية أهثر م  ستني مليونا  م  الرجهال والنسهاء وههان هنها  

فقهههد قتهههل أهثهههر مههه  البولنهههديني ثالثهههة ماليهههني نسهههمة مههه  اهههري  ،الضههههايا املهههدنيون خاحَّهههةبصهههفة 
فههل مه  حهاحل اليههود  ،وقتل أهثهر مه  سهتة ماليهني آخهري  مه  السهالفيني اهري املقهاتلني ،اليهود

ضههفى علههى ملهها ا ة ن تُ  أنفسهههأ عههألأ عهه  اههريهأ مهه  ضهههايا الفاشههية التلريههة الههذي  قاوموههها؟
اس؟ فههههذا التخصهههي  لليههههود كفهههي أيضههها  السهههمة املهههوت حهههفة "قدسهههية" لفريههها معهههني مههه  النههه

 .(4)فاأن النازية هي العنصرية املضادة  لليهود  فهسب ،احلقيقية ألعمال هتلر
والسههههبب الههههدفني لههههذا التأييههههف  للهولوهوسههههت سياسههههيا : نيويقههههول عهههه  اسههههتغالل الصهههههيوني

هبهذه "االسهتثنائية" فالصههيونية السياسهية ترمهي  ،التاركي مه  الصههيونيني ة ها ههو سهبب سياسهي
ة  قطههع دولهههة ةسههرائيل عههه  ا تمهههع الههدويل وةقامهههة عالقههات اسهههتثنائية تقهههوم علههى عقهههدة الهههذنب 
حيث يافي التلويح مبهرقة "الولوهست" ليصبح هل شيء مباحا  لذه الضههية املسهتثناة مبها يف 

الواليههات املتهههدة   لههك التعههويض عهه  اجلههرائأ القدميههة ضههد اليهههود  هها جعههل املعونههة اخلارجيههة مهه 
دوالرا  للفههرد مهه  سههاان الواليههات املتهههدة أي أهثههر مهه  ضههعف  729إلسههرائيل تبلههغ أهثههر مهه  

  الناتل القومي للفرد يف البلدان األفريقية.
تهه زه بصههورة أوضههح حمههاولتهأ ةضههفاء الشههرعية القانونيههة علههى العمليههة الصهههيونية يف  وهههذا مهها

 .(9)"ها بة هي أسطورة "أرض امليعاد  فلسطني باخياعهأ ألسطورة توراتية
 هل حدثت فعال  "ةبادة مجاعية" لليهود أثناء احلرب؟ وهنا  سؤال مهأ وهو 
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يهههذهر معجهههأ الروس: أن اإلبهههادة  ،حمهههددا  ملصهههطلح اإلبهههادة اجلماعيهههة تقهههدم املعهههاجأ تعريفههها  
 اجلماعية: هي القضاء على مجاعة عرقية وبشال خمطج ود وب بإفناء أفرادها.

وع لههبالد هنعههان همهها  مياهه  لههذا التعريههف أن ينطبهها بشههال حههريف ةال يف حالههة اههأو يشههوال
 .(1)تصف التوراة

العهههدد و  ،وأمههها الولوهوسهههت املأعهههوم فلهههأ ياههه  سهههوى أسهههطورة للوحهههول ة  مصهههاحل سياسهههية
ومها  ،أسطورة الولوهوست خهالل نصهف قهرن املبالغ في  للضهايا اليهود، هو واحدة م  عناحر

آالف،  419م ل يأد عه  1191طورة ا أرة هو أن العدد الالي لليهود يف أملانيا عام يؤهد أس
ك دور النشههر واجلامعههات ةال أ ههأ هههانوا يسههيطرون علههى خمتلههف الفعاليههات االقتصههادية مبهها يف  لهه

وال يعهرف عهدد  ،ملهان اجليهاع والعها لني عه  العمهلوهانوا يعيشهون حيهاة ميفهة وسهج األ ،األملانية
  ماتوا يف املعسارات النازية، ويُقدر عددهأ مبئات األلوف مه  بهني ضههايا احلهرب العامليهة الذي

مليونا  ويتضح م  شههادة النهاجني مه  معسهارات االعتقهال النازيهة بهأن 29الثانية البالغ عددهأ 
التيفوئيههد واحلصههبة  خاحَّههةمعظههأ الههذي  مههاتوا فيههها هههان بسههبب اجلههوع والهه د واألمههراض املعديههة و 

 .(4)واجلدري
مهه  املههؤمنني بفاههرة  وأالههب اليهههود الههذي   هبههوا ضهههايا احلاههأ التلههري يف أملانيهها ل ياونههوا

الرجههوع ة  فلسههطني، وحاولههت فئههات عديههدة مههنهأ اإلتههاء ة  هتلههر مهه  أن اليهههود أحههل الههبالء 
بعههدد مههنهأ يف معسههارات  يف أملانيها وجيههب الههتخل  مههنهأ وتصههفيتهأ، وقههد ضهههى اليهههود فعههال  

 :اسب الصهيونية م   لك مااسب منهاأملانيا لت
هسههبها الهههرأي العهههام العهههاملي وتوجيهههه  وجههههة العطهههف علهههى اليههههود عامهههة بسهههبب ا هههازر   -1
 م  أجل ةقامة الدولة الصهيونية يف فلسطني. التلرية
التلههري، هههي يعجلههوا ةرهههاب يهههود أملانيهها البههاقني، مث يهههود أوربهها ورههويفهأ مهه  التوسههع  -4

 بالجرة ة  فلسطني.

                                 
 .919ص. ناجح املعموري .السلطة اليهودية: أنساقها ووظائفها -التوراة السياسي ينظر:   (1)
 .421-422ص. ناجح املعموري .السلطة اليهودية: أنساقها ووظائفها -ينظر: التوراة السياسي   (2)

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
488 

 القضاء على اليهود األملان الذي  يعارضون الجرة. -9
ها، وةعهادة األمهوال املدفوعهة علهى   ةشعال نار حرب عامليهة تتهذابح خاللها أملانيها وأعهدا -2

 احلرب حلظرية املالية الصهيونية.
 .(1)ةسرائيلةقامة دولة  -2

فههههاجلرائأ فيقههههول:  ،وال ههههاناليههههود باههههالم مجيهههل باحلجههههة  ويفنهههد روجيهههه  جهههارودي مطالههههب
واملذابح اليت رايل ضهيتها اليهود يف عههد السهيطرة النازيهة تتطلهب ةنصهاف اليههود ولاه  ههذا ال 

  ن ياون اإلنصاف على حساب م  ل يشار  يف اجلرمية.أيعك على اإل ال  
أن احلههل األوحههد ملشههالة أمهه  اليهههود هههو  ،وعلههى رأسهههأ الصهههيونية اليهوديههة ،ويههرى الههبعض
فلههأ تههدث خههالل التههاريت أن وجههدت دولههة آمنههة   ،وهههذا أمههر اههري معقههول ،ةنشههاء دولههة يهوديههة

 هانت مبنأى ع  التدمري.
فمهها هههان أحههد ليعههيض مههثال   ،ولههو فرضههنا جههدال  أن احلههل الوحيههد هههو ةنشههاء دولههة حهههيونية

أرضها  يف أملانيها  اهها لتقهام عليهها  ،املهذابح التلريهة على مهنح مه  بقهي مهنهأ علهى قيهد احليهاة بعهد
 دولة مستقلة متاما  وبأموال األوروبيني الذي  شارهوا اجلرمية النازية أو توا أوا معها.

وعهار يلهها  ،ةن القتل اجلماعي الذي ارتاب ضد اليهود هو أمهر يتعلها بالتهاريت األوروربو 
حسهاب العهرب الهذي  ل ياه  لهأ حهلة باملوضهوع ههو  وحماولة التافري ع   لك علهى ،بالنازيني

حماولههة اسههتعمارية متامهها  يريههدون ةخفاءههها بههاخياع أسههطورة عهه  االسههتمرار التههاركي بههني ةسههرائيل 
فباسههأ "الولوهسههت" )مذحههة تههذبح عليههها القههرابني( يهه رون  ،القدميههة وبههني دولههة ةسههرائيل احلاليههة

    العرب.ةنشاء دولة ةسرائيل على أرض سرقوها م
بهههل يههه رون بههه  أيضههها  أي عمهههل  ،وال يههه رون باسهههأ "الولوهسهههت" جمهههرد ةنشهههاء دولهههة ةسهههرائيل

ولههذا ينبغههي أن نقههف وقفههة تأمههل عنههد هههذه الالمههة القدميههة الههيت  ،جههائر يقههوم بهه  زعمههاء ةسههرائيل
 .(4)ةليها يلجؤون

                                 
 .947-941ناجح املعموري. ص .السلطة اليهودية: أنساقها ووظائفها -ينظر: التوراة السياسي   (1)
 .71-72. صروجي  جارودي .ملف ةسرائيل  (2)
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 ،أرض امليعههاد ويتضههح  هها سههبا هههذب املههأاعأ اليهوديههة والصهههيونية حههول أحقيههتهأ بههامتال 
فاههههل حجههههة و ريعههههة يتشههههدقون هبهههها تدحضههههها النصههههوص التوراتيههههة ويدحضههههها تههههاركهأ األسههههود 

 وتدحض هذلك م  خالل اعيافاهأ وتصرتاهأ وواقعهأ.

 حقائق عن اليهود عرب التاريخ:
يف عقائهههههدهأ  اليهود يف العصهههههر احلاضهههههر:فههههه ،ياهههههاد اليههههههود أن ياونهههههوا خلهههههف ههههههل فسهههههاد

وأخالقههههأ ال يأالهههون ههههأ اليههههود همههها ههههانوا مههه  قبهههل، ةال أ هههأ يف العصهههر احلاضهههر أمجهههع وأقهههوى 
، فقهد بعد احلرب العامليهة الثانيهة خاحَّةنفو ا ، وأهثر تنظيما ، وأحاأ سيطرة على مقاليد العال، 

مانهوا و امهوا يف قتصادي والسياسهي الهذي مهك به  الغهرب والشهر  فتانتهأوا اخلواء الروحي واال
يف الواليههههات املتهههههدة، وبريطانيهههها،  خاحَّههههةمقاليههههد األمههههور هنهههها  فاريهههها ، وسياسههههيا ، واقتصههههاديا ، 

 وروسيا واريها. 
يسهههعون لهههيويل النظريهههات الدامهههة هالنظريهههة املارهسهههية )الشهههيوعية(، والنظريهههات وههههأ الهههذي  

واالجتمهاع، هنظريهة التطهور لهدارون،  قتصاد والسياسهةاألخرى يف خمتلف ا االت: يف االالدامة 
 .(1)ماعية ونظرية مياافيلي السياسيةرهاب االجتو ونظرية د

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) حقيقههتهأ حيههث قههال: وقههد جلَّههى اهلل جههل وعههال

ۆ  ۆ   ۇ ۇ  ڭ ڭ  ۓ ڭ ڭ ۓ  ھ ھ ھ ے ے 

ائ   ې ى ى ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ٻ پ   ٱ ٻ ٻ ٻىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ٹ   ٿ ٿ    پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڈ ڈ   ڎ ڎ  ڌ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڱ ں  ڱ   ڱ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

                                 
 .21-29ص. د.ناحر القفاري، و د.ناحر العقل .املوجأ يف األديان واملذاهب املعاحرة  (1)
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ے  ھ   ھ ہ ہ ہ ھ ھ    ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ٴۇ    ۆ ۈ ۈ ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ےۓ ۓ ڭ

ې ى ى ائ ائ ەئ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۋۋ

 .[111-129]النساء:(   ەئ وئ وئ

االختيههار عههنهأ ومنههه  ألمههة تلههك حههفهتهأ السههوداء الههيت أدت ة  نههأع العهههد مههنهأ ورفههع 
 .(1)سواهأ

وأ ههأ أسههاس هههل فتنههة ورزيههة  ،وتههاركهأ وواقعهههأ يثبههت أ ههأ دعههاة اإلحلههاد والشههر  يف العههال
جاء يف ال وتوهول الرابع: جيب علينا أن ننأع فاهرة اهلل  اهها مه  عقهول اهري اليههود، وأن  ،عاملية

 نضع ماا ا عمليات حسابية وضرورات مادية. 
ولقد ظل اليهود قرونا   ويلة يسهعون ة   قيها ههذا املخطهج وتلمهون بهاليوم الهذي جيهردون 

مههه  دينهههها، ليبقهههى شهههعب اهلل املختهههار وحهههده ههههو حهههاحب الاتهههاب وحهههاحب فيههه  األمهههأ هلهههها 
 .(4)!ل البشريةهعد املأعوم وتامون  الدي .. وعندئذ  يتهقا الو 

  14يف املهههؤمتر االسهههتثنائي "للجنهههة الطهههوار  حلاخهههامي أوربههها"، الهههذي عقهههد يف بودابسهههت يف 
 م.1124هانون الثاين 

جهههو مههه  احلاخهههام رابينهههوفتش أن تهههدثنا عههه  جهههاء سهههؤال مههه  أحهههد احلاخهههامني احلاضهههري : أر 
 مصري األديان املختلفة بعد احلرب العاملية الثالثة؟

قال رابينوفتش: ل  تاون هنا  أديان بعد احلرب العاملية الثالثة، هما ل  ياون هنا  رجهال 
ة دي . فإن وجود األديان ورجال الدي  خطر دائأ علينا، وهو هفيل بالقضاء على سيادتنا املقبل

اإلميان حيهاة أخهرى  خاحَّةو -للعال، ألن القوة الروحية اليت تبعثها األديان يف نفوس املؤمنني هبا 
 ،يهة فقهجبيهد أننها سهنهتفمح مه  األديهان بالشهعائر اخلارج ،جيعلهأ يقفهون يف وجهنها -عد املوتب

أفهراد  وسنهافمح على الدي  اليهودي، و لك لغاية واحدة، هي احلفاظ علهى الربهاش الهذي جيمهع
                                 

 .14ص. حممد قطب .معاحرةمذاهب فارية   (1)
 .17-11. صحممد قطب .مذاهب فارية معاحرة  (2)
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وقهههد أتهههاج يف سهههبيل  ،لتهأ أو أن يأوجهههوا بناتنههها ألجنهههيبشهههعبنا، دون أن يتأوجهههوا مههه  اهههري سهههال
أي أننهها قههد نههدبر وقههوع  ،املؤملههة الههيت قمنهها هبهها أيههام هتلههرهههدفنا النهههائي ة  تاههرار نفههس العمليههة 

بعههض حههوادث االضههطهاد ضههد جمموعههات أو أفههراد مهه  شههعبنا.. أو بتعبههري آخههر سههوف نضهههي 
ض أبنههاء شههعبنا، حههّت أصههل بههذلك علههى احلجههل الاافيههة الههيت تهه ر حماهمههة وقتههل القههادة يف بههبع

 . (1)أمرياا وروسيا همجرمي حرب، و لك بعد أن ناون قد فرضنا شروش السالم
   يف األرض؟هل    هيف استطاع اليهود أن تدثوا الشر   وهًاك تساؤل يقول:

 ؟!هار يف هتاب "األحجار"ورهأ وليأ  هل هأ أولئك اجلبابرة الذي  يص
 ؟!شيءالذي  ال يقف أمام عبقريتهأ  -هما يصورون أنفسهأ-هل هأ أولئك العباقرة 

هل هأ أولئك املخططون العتاة الذي  كططون أللف عام وملائة عام ولال يوم مه  األيهام،  
همهها يتصههورهأ مهه  يقههرأ "برتوهههوالت حامههاء حهههيون" و هتههاب "أحجههار علههى رقعههة الشههطرنل" 

اريها م  الاتب اليت هان اليهود كفو ا فيما مضى، وحاروا اليوم يسعون لنشرها علهى نطها  و 
 واسع لريعبوا هبا خمالفيهأ؟!

م   لك هل ! ال هأ أولئك اجلبابرة، وال هأ أولئك العباقرة، وال ههأ  شيئ اهال ليس اليهود 
 أولئك املخططون العتاة! 

  ا يريدون. شيءعام أو أهثر فلأ يصلوا ة   ولقد خططوا ودبروا وحاولوا خالل ألفي
أنفسهأ، مبها أتهاحوا لهأ  (4)هأو ة ا الذي جعلهأ يقدرون يف القرون الثالثة األخرية هو خمالف

مههه  ثغهههرات ينفهههذون منهههها، ومههها أتهههاحوا لهههأ مههه  فهههرص ل فسهههاد. فهههاليهود ال ينشهههئون األحهههداث 
 .(9)ألحداثولانهأ جييدون استغالل ا

                                 
 .979-911ص. وليأ ااي هار .أحجار على رقعة الشطرنل  (1)
رأههه  اهلل لفهههمح "األ يهههني" يف وحهههف خمهههالفي اليههههودي، وههههذا  ات اللفهههمح الهههذي  الشهههيت حممهههد قطهههب اسهههتخدم  (2)

دم استعمال هذا اللفمح ةمعانا  عيقصدون بذلك ةهانتهأ، ففضلت هأ و  ،يستعمل  اليهود يف وحف املخالفني لأ
 ، وأبدلت  بالمة: خمالفيهأ.ملخالفتهأ، ولاي ال ياون  لك ةقرارا  لأ

 .117ص. "مذاهب فارية معاحرة" حممد قطب  (3)

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
492 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) قهههههههههههال تعههههههههههها :

ں    ں   ڱ  ڱ    ڱ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 . [114]آل عمران:(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
 فالقاعدة الدائمة بالنسبة لأ هي الذلة املضروبة عليهأ.

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )قهههههههههههههههههههال تعههههههههههههههههههها : 

 .[117]األعراف:(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 (.ڑ ڑ ک ک ک ک. ).أ اليوم يف قمة االستثناءوه واالستثناء هو التماني.
سههبهان ، الههيت جيههري مبقتضهاها هههل األمههور يف هههذا الاههون..  مشهيئت فأمها احلبههل مهه  اهلل فهههو 

فلههو ل يشههأ اهلل لليهههود أن يتمانههوا اليههوم مهه  رقههاب النههاس مهها متانههوا، ولانهه  شههاء  لههك سههبهان  
 حلامة يعلمها.

ينبغهههي أن نتهههدبره جيهههدا  لنعهههرف احلجهههأ احلقيقهههي للقهههوة  وأمههها احلبهههل مههه  النهههاس فههههذا الهههذي
 .(1)"ختاراملوهومة "لشعب اهلل امل

الهدف العهام: تأليه  املهادة ونشهر املهذاهب اإلحلاديهة،  :ع  أهداف اليهود (4)وليأ هاريقول و 
ونتيجهة  ،فسههأ ملوهها  وأسهيادا  علهى الشهعوبلتمهيد سيطرة اليهود علهى العهام، ومه  مث تتهويل أن

  اري اليهود مه  املهأجوري   ك برز الاثريون م  املفاري  اليهود هفرويد ومارهس واريمها، وملذل
د اهلل عهههأ وجهههل، ن واهههريه، حيهههث بهههدأت األ روحهههات والنظريهههات اإلحلاديهههة املناهههرة لوجهههو ههههدارو 

ت مها بهني ( والرأمسالية ) املال هو اإلل  (، وظهرت االشياهية اليت مجعهفظهرت الشيوعية )ال ةل 
 .(9)ملبدأي  م  حيث الافرا

: أيهههها الاههوجنرسخطههاب بنيهههامني فههرانالني أمهههام  جههاء يف ،واليهههود بههالء وشهههر حيثمهها حلهههوا
ففهي أي  ،ليههودوهذا اخلطر ههو ا ،تهدد الواليات املتهدة األمريايةالسادة: هنالك خطر هبري ي

                                 
 .111-117ص. ينظر: مذاهب فارية معاحرة" حممد قطب  (1)
 ."أحجار على رقعة الشطرنل"  هتاب  يف ضابج االستخبارات يف البهرية الاندية  (2)

 .177ص. وليأ ااي هار .أحجار على رقعة الشطرنل  (3)
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وعلهههى مهههدى  ي فيهههها.يعملهههون علهههى تهههدين املسهههتوى األخالقهههي والتجهههار  ،أرض تهههل هبههها اليههههود
ول ينهدجموا  ،معأل ع  األمأ الهيت يعيشهون فيهها ظلوا متقوقعني على أنفسهأ يف ،تاركهأ الطويل
 زمات املالية وخنا اقتصادياها.بل هانوا يعملون دوما  على ةثارة األ ،يف حضاراها

 خطهههاب الهههرئيس األمرياهههي )لناهههول ( لألمههة، يف  ايهههة مدتههه  الرئاسهههية األو : ةنهههك جههاء يفو 
 ،ين و علك أر ف علهى سهالمة بلهديوهي أزمة تثري  ،شيئ اف شيئ افا نُذر أزمة تقيب أرى يف األ

وسهههييتب علهههى  لهههك وحهههول الفسهههاد ة   ،السهههيادة للهيئهههات والشهههرهات الاههه ىفقهههد أحهههبهت 
 ،ون علههى ةبقههاء سههيطرهأ علههى الدولهههةأحهههاب ر وس األمههوال، سههيعمل ة  ةنَّ  ،احههبأعلههى املن
وستصهبح ثهروة الهبالد بأهملهها،  هت سهيطرة فئهة  ،  لك مشاعر الشعب و أبات مني يفمستخد

 قليلة.. األمر الذي سيؤدي ة   طأ اجلمهورية.
سهنة، بعهد أن تغلغهل اليههود يف أمرياها، وقهد اُاتيهل  199وهان هذا اخلطهاب قبهل أهثهر مه  

ملههههال هههههل أحهههههاب ر وس اهههههذا الههههرئيس يف بدايههههة فيتهههه  الرئاسههههية الثانيههههة، نتيجههههة خطاباتهههه  ألن  
 .(1)األمرياي أحبهوا م  اليهود

اربهاء  -مها يهدعون ه-ليههود يف أوروبها وأمرياها ليسهوا ن اويتبني أيضا  م  خهالل مها سهبا أ
أو أجانهههب دخهههالء، يعيشهههون يف املنفهههى، و هههت رأهههة أحههههاب البيهههوت، وة ههها ههههأ مههه  حهههميأ 

 . الدي يفرقهأ عنهأ سوى  ال –ساللة ، نسال و أحهاب البيت
اربهههاء يف منفهههى، ودخهههالء بهههال جهههذور، فهههذا  يف "بيهههت وأمههها أيههه  مياههه  أن ياهههون اليههههود 
 أن ياهههون اسهههتعمارا  أو ااتصهههابا ، ، ةالمياههه  وجهههودهأ العهههرب" وحهههده، يف فلسهههطني، حيهههث ال

 . نثروبولوجي، واري أحلقائا التاريت، أنثروبولوجيا   بشع   قلب   ،واري هذا، بالقهر واالبتأاز
، تتههألف مهه  أخههالش مهه   اليهههود قوميههة، والهههأ شههعب وأمههة، بههل هههأ جمههرد  ائفههة دينيههةلههيس 

 أو -لشهههعوب والقوميهههات واألمهههأ واألجنهههاس، ومههه  ناحيهههة أخهههرى، فهههال عالقهههة لهههأ جنسهههيا  ههههل ا
 .(4)بفلسطني، وهأ أجانب ارباء عنهأ -أنثروبولوجيا 

                                 
 .111-117و 111ص د.احلسيك احلسيك معداي. .دراسة وتقدب لاتاب أحجار على رقعة الشطرنل  (1)
 (.121-129/ 2. )حممد بيومي مهراند. .بنو ةسرائيل  (2)
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 ،اليههود ال يسهتطيعون معايشهة أحهدوم  األمور الامة اليت ينبغي العناية هبها والهتفط  لها أن 
وقد نقل روجيه  جهارودي  ،وتعاملهأ يقوم على املار واخلديعة والتخطيج واحليل ضد خصومهأ

يف هتابهه  "ملههف ةسههرائيل" مقههاال  عهه  جملههة )هيفههونيأ اإلسههرائيلية( فيهه  استشههراف يهههودي عجيههب 
ل نشهههههرت  جملهههههة "هيفهههههونيأ ويف مقهههههايقهههههول:  ،ملسهههههتقبل املنطقهههههة مهههههع بدايهههههة الثمانينيهههههات امليالديهههههة
م( جهههاء فيههه  عهههرض 1114ف ايهههر 12)عهههدد  ،اإلسهههرائيلية" للمنظمهههة العامليهههة الصههههيونية بالقهههدس

فمصههههر بسههههبب نأاعاههههها مهههه  النقههههاش الههههيت عرضههههت فيهههه :  ،السههههياتيجية ةسههههرائيل يف الثمانينههههات
تعههود خههالل ومهه  السهههل أن جنعلههها  ،ل تعههد تشههال بالنسههبة ةلينهها مشههالة اسههياتيجية ،الداخليههة

لقههد ماتههت أسههطورة مصههر  ،م1117سههاعة ة  الوضههع الههذي هانههت عليهه  بعههد حههرب يونيههو 42
وسنسهتطيع بعهد أجهل قصهري أن نسهتفيد  ،مه  قهدرها %29"زعيمة العهال العهررب" وفقهدت مصهر

أحهبهت مصهر جثهة  ،وهبنهاء موحهد ،ولا   لك ل  يغهري مه  ميهأان القهوى ،م  اسيجاع سيناء
ا أخذنا يف االعتبهار ا اهبهة املتأايهدة واملتصهاعدة بهني املسهلمني واملسهيهيني هبها. ة  احَّةهامدة وخب

علهههى اجلبههههة  ،وجيهههب أن ياهههون ههههدفنا ههههو تقسهههيمها ة  أقهههاليأ جغرافيهههة متباينهههة يف التسهههعينات
فلههه  تلبهههث بلهههدان مثهههل ليبيههها  ،وة ا فقهههدت سهههلطتها املرهأيهههة ،فهههإ ا مههها متهههت  أئهههة مصهههر ،الغربيهههة

 أن يصيبها التهلل.  ،بلدان أخرى أبعد م   لكو  ،والسودان
هههو مفتههايل تطههور  ،وةقامههة هيانههات حههغرية ةقليميههة ،وتشههايل حاومههة قبطيههة يف مصههر العليهها

 ال حمالة على األجل الطويل.  ولان  تطور آت   ،تاركي يؤخره حاليا   اتفا  السالم
مههه  مشهههاالت اجلبههههة الغربيهههة وههههذا علهههى  ومشهههاالت اجلبههههة الشهههرقية أهثهههر وأشهههد تعقيهههدا  

يوضح ما جيب أن ينفذ يف البلدان  وتقسيأ لبنان ة  مخسة أقاليأ.. ،عاس ما يبدو يف الظاهر
جيههب أن ياههون  ،وتفتيههت العههرا  وسهوريا ة  منهها ا  ههدد علهى أسههاس عنصههري أو ديهك ،العربيهة
طههوة لتهقيهها  لههك هههو تههدمري القههوة وأول خ ،علههى األجههل الطويههل ،ا  ا أولويههة بالنسههبة ةلينههاهههدف  

 العسارية لتلك الدول. 
 ،والتشايل السااين لسوريا يعرضهها لتمهأ  قهد يهؤدي ة  ةنشهاء دولهة شهيعية علهى السهاحل

وةنشههاء هيههان درزي قههد يراههب يف أن يتهههول  ،وأخههرى يف دمشهها ،ودولههة سههنية يف منطقههة حلههب
ومشهال اململاهة األردنيهة.. ومثهل ههذه الدولهة ة  دولة على أرض اجلوالن التابعة لنا تضأ احلوران 

 ستاون على املدى الطويل ضمانا  ألم  وسالم املنطقة وهذا هدف يف متناولنا فعال    قيق .
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وسههياون تفااههها أهههأ بالنسههبة  ،وفريسههة لصههراعات داخليههة ،أمهها العههرا  فهههي انيههة بههالبيول
وقيهام حهرب  ،سهرائيل أخطهر هديهد إلألن العهرا   ميثهل علهى األجهل القصهري ،لنا م   لل سهوريا

قبههل أن يصههبح قههادرا  علههى االنطههال  يف نههأاع   سههورية عراقيههة سيسههاعد علههى  طههيأ العههرا  داخليهها  
وسيسهاعد علهى تفاهك العهرب.. ورمبها  ،وهل نأاع داخلهي عهررب سهياون يف حهاحلنا ،هبري ضدنا

 فوف العرب.ساعدت احلرب العراقية اإليرانية على  لك االأالل والضعف يف ح
وشبة اجلأيرة العربية بأسرها مهيأ لذا اللون م  التهلل  ت ضهغوش داخليهة. وههذا حههيح 

ألن اشههتداد الصههراعات الداخليههة وسههقوش النظههام يتمشههيان مههع  خاحَّههةبالنسههبة للسههعودية بصههفة 
 منطا اليهيبات السياسية احلالية فيها. 

يشهال أي خطهر لنها علهى األجهل الطويهل وله   ،واألردن هدف اسياتيجي يف التو واللهظهة
 .(1)بعد تفاا  و اية حاأ امللك حسني

احهتالل ويتبني أن  ،وبذلك يُعلأ خطر اليهود ودقة رطيطهأ واستغاللأ ألي حدث عاملي
ههههذا فينبغهههي علهههى األمهههة اإلسهههالمية أن تواجههه   ،رض فلسهههطني مههه  منطلههها ديهههك تهههورافاليههههود أل

ففلسهطني بلهد ةسهالمي مقههدس  ،أال وههو اجلههاد يف سههبيل اهلل ،االحهتالل مه  منطلها ديههك أيضها  
ون ماهة املارمهة واملدينهة يقدسو ا هما يقدس ،املسلمني ل  ماانت  العلية م  الناحية الدينية عند

بل هي ملك مجيع املسلمني يف أأاء األرض  ،للفلسطينيني وال للعرب فهي ليست ملاا   ،املنورة
 .(4)ليهأوواجب الدفاع عنها فرض ع

 
 

                                 
 .119-111. صجارودي"ملهف ةسرائيل" روجي    (1)
 . 922حممد ب  علي ب  حممد آل عمر. ص .ينظر: عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  (2)
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 أهّم النتائج والتَّوصيات اوفيه
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 اخلامتة
وهنهها مت البهههث بفضههل مهه  ال فضههل ةال فضههل  وال مهه   ةال من هه  سههبهان  جههل وعههال، فههاللهأ 

والفضل والثناء هالذي أقول وخريا   ا أقول، ولك احلمد سبهانك هما يليا لك احلمد والشار 
عالل وجهك وعظيأ سلطانك، وحلى اهلل وسلأ وبار  على ةمام املرسلني وسيد اخللا أمجعني 

 نبينا حممد ب  عبداهلل وعلى آل  وحهب  وتابعيهأ وم  تبعهأ بإحسان ة  يوم الدي .

 : نتائجال

فلسههطني، قضههية هههي  علههى املسههتوى السياسههي  سههالم واملسههلمنيالاهه ى لة قضههيَّ ال  ــ 1
الداخليههة ة هها تثههار مهه  أجههل  املسههلمني قضههايا األمههة متفرعههة منههها، وحههّت قضههايا وهههل  

 مصاحل حهيونية.
هونهههه  قههههاد بههههك   ،سههههة لههههدى اليهههههوديشههههوع فههههّت موسههههى وخادمهههه  يعتهههه  شخصههههية مقد    ــ 2

وسههفره هههو املعتمههد لههدى اليهههود يف  ،ةسههرائيل بعههد وفههاة موسههى لههدخول أرض امليعههاد
 تطبيا الوعد والتعامل مع املخالفني لليهود.

وهههذا دليههل علههى عبهههث ، وخلههل نصوحههها ريههف التههوراة ظههاهر مهه  خههالل تنهههاقض   ــ 3
 .، ومنها سفر يشوع  البشر هبا و ريفها

ويقولهههون يف حههها اهلل قهههوال  عظيمههها  وةفاههها   ،عقيهههدة اليههههود يف اإلميهههان بهههاهلل مضهههطربة  ــ 4
 .، وجاء يف سفر يشوع ما يدل  على  لك  نا  مبي

وجيعلهون بعهض حهفات املالئاهة مشهيهة  ،يعتقد اليهود أن املالئاة ُخلقهوا خلهدمتهأ  ــ 5
 .، هما ثبت  لك يف سفر يشوع  مع حفات اخلالا سبهان 

ول يستطيعوا أن يتفقوا على تعريف واحد  ،عقيدة اليهود يف النبوة واألنبياء مضطربة  ــ 6
رجهال الهدي  هالاه هان والعهر افني ، ويف  ج عنهدهأ مفههوم النهيب بغهريه مه وكتل ،للنيب

 سفر يشوع أمثلة عد ة على  لك .
لذا فال حهرج لهديهأ يف اههام األنبيهاء  ،ال يعتقد اليهود عصمة األنبياء ةال يف الوحي  ــ 7

 إ لذا جاءت مواقف ليشوع يف سفره ال تليا بنيب  . بالابائر واملوبقات
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النَّصههارى يف يشههوع يت ضههح أ ههأ يشههيهون مههع اليهههود يف الفسههاد مهه  خههالل عقيههدة   ــ 8
 الذي تدثون  يف العال شراهة يف وجوه عد ة أدناها ةقرارهأ على ما يقومون ب  .

م  خهالل النظهر يف عهدد نصهوص الوعهد بهامتال  أرض امليعهاد يف األسهفار اخلمسهة   ــ 9
مهيهة سهفر يشهوع السابقة لسفر يشوع، وعدد نصوص الوعد يف سفر يشوع تتضح أ

عند اليهود يف قضية أرض امليعاد، حيث تاررت نصهوص الوعهد يف سهفر يشهوع يف 
 ، وتاررت نصوص  ديد حدود أرض امليعاد يف عشرة مواضع.اثالثة عشر موضع  

يف التعامههههل مههههع  خاحَّههههةو  ،لسههههفر يشههههوع هبههههري األثههههر السههههليب علههههى أخههههال  اليهههههود  ــ 10
 املخالفني أثناء فتح املدن.

  حيههث  هههر فيهه  مهه  ا ههازر مهها تقشههعر منهه ،شههوع لقههب سههفر ا ههازراسههتها سههفر ي  ــ 11
 ومتج  النفوس السوية. ،وتأباه الفطر السليمة ،اجللود

ول يُههذهر فيهه  موافهها لههأ سههوى أهههل جبعههون  ،امههتأل سههفر يشههوع بههذهر أعههداء اليهههود  ــ 12
وامهرأة زانيهة خانهت  ،وهان جأا هأ العبودية والذلهة علهيهأ وعلهى نسهلهأ مه  بعهدهأ

 اجلواسيس على مهمتهأ. تقومها وأعان
 ،مهههع ههههل مههه  خهههالفهأ بوحشهههية ل يُعهههرف لههها مثيهههل يف عههههد يشهههوع تعامهههل اليههههود  ــ 13

ول يصهفهوا  ،فتنقلوا ما بني ةبادات وقتل وحلب وحر  ورجأ وتعبيد وضرب جأيهة
 قومها. تع  أحد سوى امرأة زانية خان

لعهههد القههدب مضههطربة فيمهها بينهمهها ول تتفهها يف نصههوص الوعههد املههذهورة يف أسههفار ا  ــ 14
 حدودها وال توقيتها.

فقههههج   الههههدي يسههههتخدمون الصهههههاينة علمههههانيون وهههههذا ظههههاهر ملهههه  تتبههههع سياسههههتهأ، و   ــ 15
 . اليهود غطاء جلرائمهأ، وللتأثري على مشاعر عامةه

ويتضهح مه   ،ليها للمطالبهة بهأرض امليعهاد متناقضهةةهل مأاعأ اليهود اليت يستندون   ــ 16
 ل مناقشتها أن  ميا  استخدام تلك املأاعأ ضدهأ.خال

اليهود أعداء للمسلمني منذ أن بأس فجر اإلسالم مرورا  بال مراحل تاريت اإلسهالم   ــ 17
 ة  يومنا هذا وحّت تقوم الساعة.

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
499 

متسهك املسهلمني بالاتهاب والسهنة  د بنصوحهأ املقدسة جيب أن يقابله متسك اليهو   ــ 18
 لاتاب والسنة.وتعا ي قضايا املسلمني م  خالل ا

 : التوصيات

مهه   جلمههع آيههات مهه  القههرآن الاههرب الههيت وافقههت نصوح هها حههثمهه  النههافع رصههي    ــ 19
 الاتاب املقدس.

مههأاعأ  تناولههت ةبطههال والاتههب الههيت بهههوثالرفههع القيههام ب والنَّههافع املفيههدسههياون مهه    ــ 20
هههة وال ههههان  إ أرض امليعهههاد لألمهههأ املتههههدة ههههأ يفاليههههود حق    علهههيهأ ،إلقامهههة احلج 

 .مأاعأ اليهود ضد   ةثارة للرأي العامو 
فاحلاجهههة  ،حيهههل اليههههود الدوليههة قهههدميا  وحهههديثا  حهههول  لعلهه  مههه  املههههأ رصهههي  حههث  ــ 21

 .قائمة ل 
 

 . سبهان ربك رب العأة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني
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 املالحق
 

 :وتشـــــتمل على 
 . ( 1ملحق رقم )  .1

 . ( 2ملحق رقم )  .2
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 ( 1ملحق رقم ) 
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 العامةالفهارس 
 

 وتشـــــتمل على :
 فهرس اآليات القرآنّية . .3

 .واآلثار فهرس األحاديث النَّبويَّة  .4

 فهرس األعالم املرتجم هلم . .5

 . ااملرتجم هل البلدانفهرس  .6

 فهرس املصادر واملراجع . .7

 فهرس املوضوعات . .8
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ة
ّ
 فهرس اآليات القرآني

 البقرة
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 [11]البقرة:(   ىئ ىئ ی

29 

 195 [11]البقرة:(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 [71]البقرة:(   ڇ ڇ

226 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 [17]البقرة:(   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

29 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 [19-11]البقرة:(   ...ەئ ەئ 

29 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 [19]البقرة:(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

238 ،265 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

 [12]البقرة:(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
375 

(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 [12]البقرة:
375 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [11]البقرة:(   ڈ ڈ

241 ،265 ،375 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )

 [17]البقرة:(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
178 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

 [111]البقرة:(   ڭ ڭ
7 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

 [142]البقرة:(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
420 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

 [119]البقرة:(   ڌ ڎ
425 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

 [421]البقرة:(   ...ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
32 ،124 ،281 

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)
 [421]البقرة:

281 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

 [421]البقرة: ( چ ڇ
281 

 آل عمران
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 [71]آل عمران:(  گ گ گ

7 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

 [71]آل عمران:(   ڀ
423 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 [72]آل عمران:

261 
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  )

 [72]آل عمران:(   ۅ ۅ ۉ
246 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

 [77]آل عمران:(   جب حب خب مب

261 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 [71]آل عمران:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

261 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

 [12]آل عمران:(   چ چ
7 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 [19]آل عمران:(   چ چ

16 

 448 [19]آل عمران:(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 [119]آل عمران:(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

439 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ہ ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 [114]آل عمران:(   ھ

492 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )

 [114]آل عمران:(ڻ
7 

 195 [114]آل عمران:(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 [111]آل عمران:( ٹ

خطههههههههههههههههههههأ! اإلشههههههههههههههههههههارة 7
 املرجعية اري معر فة.
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 النساء
 7 [21]النساء: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

 [14]النساء:(   ڈ ڈ
212 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

 [149]النساء:(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
448 

وئوئ  ...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)

ٹٹ  ...ٱ ٻ ٻمئ ...ۇئ ۇئ ۆئ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ںڻ ڻ  ...گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ...ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ےۓ ۓ ڭ ڭ  ...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ...ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 [111-129]النساء:(   وئ ...ې ې ى ى 

489 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )

ٱ ٻ ٻ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 [122-122]النساء:(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٺ ٿ ٿ 

246 

 املائدة
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

 [9]املائدة:(   ڌ  
7 ،439 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 [14]املائدة:(   ۀ

88 
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گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 [49-49]املائدة:(   ىئ ...ېئ 

89 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )

ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۇئ 

ٱ ٻ ٻ   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 [42-44]املائدة:(   ٺ ٿ

241 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

 [49]املائدة:(   مئ ىئ

28 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

 [42]املائدة:(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
28 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

 [42]املائدة:(   ڦ ڦ
28 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )

 [41]املائدة:(   ڇ ڇ ڍ ڍ
27 ،28 ،117 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 [22]املائدة:(   ڳ ڳ

29 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

 [12]املائدة:(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
 

7 
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مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج )

 [12]املائدة:(   جح مح جخ
283 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 [79]املائدة:(   حئ

259 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 [14]املائدة:(   ائ

7 

 األعراف
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

 ]األعههههههههههههههههههراف: (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
141] 

438 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 [191]األعراف:

27 ،239 ،265 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

 [122]األعراف:(   ڤ
29 

 20 [121]األعراف:(   ڀ ڀ ڀ )
ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)

(   ڳ ڳ ڱ ڱک گ گ گگ ڳ ڳ

 [117]األعراف:

37 ،492 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )

ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 [111-111]األعراف:(   ىئ

37 
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 التوبة
 128 [99]التوبة:(   ڱ ڱ ڱ ں ں)

 هود
ۋ ۅ ۅ ۉ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۉ ې ې ې

 [79-11]هود:(   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

190 

 يوسف
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )

 [199]يوسف:(  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
24 

 اإلسراء
 ...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

 ھ ...ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ..ڑک ک ک ک 

 [7-2]اإلسراء:(   ې ...ھ ے ے ۓ ۓ 

39 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ )

 [192]اإلسراء:(   يئ جبحب
464 

 الكهف
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )

ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ مئ ىئ يئ

 [14 -19]الاهف:( ڀ ڀ ڀ

90 

 مريم
ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ )

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 [14-11 ]مرب:(   ې    ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

87 

 طه
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ چ چ

 [11-19]  :(   ڎ

28 
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 األنبياء
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

 [192]األنبياء:(   ڎ ڈ
426 ،438 

 احلج
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 [97]احلل:

173 

 الشعراء
 26 [22]الشعراء:(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)

 النمل
]النمــــل:  ژہ ہ  ہ ھ    ھ ھ ھ ے ے ۓژ 
٩١] 

4 

 األحزاب
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

 [19]األحأاب:(   ک ک گ گ گ گ
259 

ر
َ
م

ُّ
 الز

ت
َ
ل
ِّ
ص

ُ
 ف

مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ )

 [21]ُفصاليت:(   مخ
174 

 احلشر
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )

 [19]احلشر:( ۀ
241 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ہ)

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 [12]احلشر:(   ۅ
 

242 ،245 
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 اجلمعة
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )

 [1]اجلمعة:(   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
375 

(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)

 [7]اجلمعة:
375 
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ة 
َّ
بوي

َّ
 واآلثارفهرس األحاديث الن

رِ  ِفُروا بالفجر فِإن  أيعظأ لأليجر  98 أيسر
 425 ...اهلل وأن حممد رسول اهلل،  ةال ةل  ال أمرت أن أقاتل الناس حّت يشهدوا أن
 95، 91 ليايل سار ة  بيت املقدس ةن الشمس ل  بس لبشر ةال ليوشع
ويسيلَّأي: ةن  ليس نيب م  األنبيهاء ةال يأتيه  ملهك مه   أن اليهود قالوا للنيب حيلَّى اللَُّ  عيليير ِ 

 املالئاة م  عند رب  بالرسالة وبالوحي، فم  حاحبك حّت نتابعك؟ ...
178 

فيُسهههئل: أي النهههاس أعلهههأ؟ قهههال: أنههها. فعتهههب اهلل  ةن موسهههى قهههام خطيب ههها يف بهههك ةسهههرائيل
 علي  ة  ل يهيُرد  العلأ ةلي ، ...

91 

ال يتبعك رجل قد ملك بضع امهرأة، وههو يريهد أن يبهك نبياء فقال لقوم : اأا نيب م  األ
 هبا وملا يال، ...

91 

، قهال فوضهعوه باملهال وههو بالصهعيد، فأقبلهت النهار فأخرجوا ل  مثل رأس بقرة م   ههب
 فأهلت ، ...

92 

دعههها موسهههى يعهههك بدعائههه  قولههه  رب ةين ال أملهههك ةال نفسهههي وأخهههي تعههها  ملههها قهههال اهلل 
فهافر  بيننها وبهني القهوم الفاسهقني قهال فإ ها حمرمهة علهيهأ أربعهني سهنة يتيههون يف األرض 

 فدخلوا التي  ... :قال

93 

 263 قد مات اليوم عظيأ م  عظماء املنافقني
فيقهتلهأ املسههلمون حههّت كتبههمل اليهههود مهه   يقاتههل املسههلمون اليهههودال تقهوم السههاعة حههّت 
 ...وراء احلجر والشجر، 

240 

 264 نفسي، وجعلت  بيناأ حمرما  وفال تتظاملوايا عبادي! ةين حرمت الظلأ على 
 
 

http://kotob.has.it



 دراسة عقدية نقديةسفر يشوع  
504 

 مفهرس األعالم املرتجم هل
 145 اب  همونة

 478 ستريا
 443 سها  شامرية

 48 ألعازار ب  هارون الااه 
 452 برجسون
 6 بلفور

 442 ب  اوريون
 436 بيج 
 38 تيتوس

 40 تيودور هرتأل
 459 جولدا مائري
 41 حاييأ وايأم 

 451 دور هاب
 477 راعوث
 147 سبينوزا

 451 فرويد سيغموند
 436 شارون
 452 شيلر
 22 عأرا

 473 ااندي
 38 فاسبازيان

 81 لعازارافينهاس ب  
 48 هالب ب  يفنة القنأي

 453 مارت  بوبر
 450 مارهس
 452 مارهوز
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 146 موسى ب  ميمون
 443 موشى دايان

 451 شةتين
 38 نريون

 44 يشوع ب  نون
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 ااملرتجم هل البلدانفهرس 
 54 داما
 75  رعيا
 401 فهررياِبي اررضي أ
 72 رض املصفاةأ
 330، 51 رتاأ
 318، 74 شدودأ
 77 فياأ
 71 هشافأ
 332، 66 ورشليأأ

 76، 75 باشان
 413، 73 بعل جاد

 72 بقعة مصفاة
 60 ونابيت 
 63 يلابيت 

 67 بيت حورون
 75 بيت يشيموت

 304، 66 بئريوت
 78 ترحة
 77 تعنك
 77 تفويل
 55 القلفتل 

 79 متنة ساريل
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 77 جادر
 336، 70 جازر
 83 جبعة
 303، 65 جبعون
 73 قرعاجلبل اال

 379 جبل حوريب
 48 جبل عبارب
 65 جبل عيبال

 318، 74 جت
 55 اجللجال
 400، 74 جلعاد

تيايل  يعي نهيفر  401 مجِي
 71 جوش 
 344، 71 حاحور
 77 حافر
 333، 67 ح ون
 77 حرمة
 72 حرمون
 74 حشبون
 400 دياني 
 337، 70 دبري
 78، 71 دور
 75 س الفسجةار 
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 46 رفيدب
 76 سلخة
 77 شارون
 60 شبارب
 51 شطيأ
 77، 71 مشرون
 79 شيلوه
 402 ُحوايري 
 72 حيدون
 74 عار
 60 عاي

 336، 67 عجلون
 77 عدالم
 77 عراد
 74، 71 العربة
 74 عروعري

 75 عشتاروث
 73 عناب
 317، 71 اأة

 70 قاد 
 348، 77 قاد 
 304، 66 الافرية

 75 هنروت اجلليل
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 335، 67 الخيش
 70 لبنة

 335، 67 خليش
، 77، 71 مادون

344 
 77 جمدو

 72 مسرفوت ماب
 411 مغارة
 69 مقيدة
 402 مينيسَّى
 72 مريوم
 74 رنوناوادي 
 68 يلوناوادي 

 61 وادي عخور
 74 وادي يبو 

 334، 67 يرموت
 304، 66 يعارب
 78 يقنعام
 
 

http://kotob.has.it



 سفر يشوع دراسة عقدية نقدية 
521 

 فهرس املصادر واملراجع
 
 . القرآن الارب 

 البخاري اإلمام  حهيح. 
  مسلأاإلمام حهيح. 
 .مسند اإلمام أأد 

 

سههههاندر، د.حممههههد عبههههدالقادر ة:د.زهههههي  ترمجههههة .ول يههههتأولههههيأ ف. .آثههههار فلسههههطني  ــ 1
 ،ا لهههس األعلهههى للشهههئون اإلسهههالمية، جلنهههة اخلههه اء .د.سهههعاد مهههاهر :مراجعهههة، حممهههد
 م.1171 –ه 1911الطبعة األو ، مصر، 

ولههيأ اههاي هههار، دراسههة وتقههدب: د.احلسههيك احلسههيك  .علههى رقعههة الشههطرنلأحجههار   ــ 2
 م.4911مصر، الطبعة األو ، -معداي، دار احلرم للياث، القاهرة

أخالقيات العههد القهدب لشهعب اهلل،  هر  اهلل بهني املاضهي واحلاضهر. هريسهتوفر ج.   ــ 3
 م.4911و ، ه. رايت. ترمجة: فينيس نقوال. دار الثقافة، مصر، الطبعة األ

عبهههدالقادر بهه  شهههيبة احلمهههد،  بعهههة ماتبهههة دار  .األديههان والفهههر  واملهههذاهب املعاحهههرة  ــ 4
 م.4991 -ه 1299الأمان للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 

- ضهههة مصهههر للطباعهههة والنشهههر،القاهرة علهههي عبدالواحهههد وايف.. د.األسهههفار املقدسهههة  ــ 5
 .م4992مصر، الطبعة الثانية، 

العقيهههدة والقهههوة. ديفيهههد النهههداو. ماتبهههة مهههدبويل، مصهههر، الطبعهههة األحهههول اليهوديهههة،   ــ 6
 م.1112 –ه 1212األو ، 

 أ لس الاتاب املقدس. النسخة اإللايونية يف املوقع الرمسي للاتاب املقدس.  ــ 7
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دراسة و قيا وتعليا الدهتور حممد  .رأة اهلل ب  خليل الرأ  الندي .ةظهار احلا  ــ 8
اململاهههة  ،رئاسهههة ةدارة البههههوث العلميهههة واإلفتهههاءأأهههد حممهههد عبهههدالقادر ملاهههاوي، 

 .م4999 -ه 1242 ،الرياض، الطبعة الرابعة-العربية السعودية

ةااثة اللهفان يف مصهايد الشهيطان. حملمهد به  أرب باهر "ابه  القهيأ".  قيها وتعليها:   ــ 9
ماتبهة اخلهاين، الريهاض، الطبعهة الثانيهة،  –حممد عفيفي. املاتب اإلسالمي، بهريوت 

 .م1111-ه1291
د.حممد علي البهار،  .اهلل جل جالل  واألنبياء عليهأ السالم يف التوراة والعهد القدب  ــ 10

 م.4911-1294الدار الشامية، بريوت، الطبعة الثانية  - بعة دار القلأ، دمشا 
ماتبههة الثقافههة  ،هههه(922)املتههون: أههو  للمطهههر بهه   ههاهر املقدسهي. .البهدء والتههاريت  ــ 11

 .مصر الدينية،
.  قيها: علهي حممهد معهوض وآخهرون. دار الاتهب العلميهة، بهريوت، اية والنهايهةالبد  ــ 12

 .م4991-ه1241الطبعة األو ، 
بروتوهههههههوالت حامههههههاء حهههههههيون. نصوحههههههها، رموزههههههها، أحههههههولا التلموديههههههة. عجههههههاج   ــ 13

 .م1119نويهض. دار االستقالل للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة الثالثة،
د.م. حممههد  .التههاريت القههدب وحههّت التههاريت احلاضههر بنههو ةسههرائيل القصههة الااملههة، مهه   ــ 14

 م.4994-ه1244الطبعة األو ،  ،مصر-احلسيك ةمساعيل. ماتبة وهبة، القاهرة
 م.4919-هه 1299بنو ةسرائيل. د.حممد بيومي مهران. دار املعرفة اجلامعية،   ــ 15
 .م1112الطبعة األو ،  . ماتبة الشرو ، مصر،ألأد عثمان .تاريت اليهود  ــ 16
دار  يبههة للطباعههة، مصههر، الطبعههة -. ماتبههة النافههذةإلمساعيههل حامههد .تههاريت اليهههود  ــ 17

 .م4911األو ، 
يوسهههههيفوس اليههههههودي ةعهههههداد الراههههههب القمههههه  أنطونيهههههوس  اللمهههههؤر  .تهههههاريت اليههههههود  ــ 18

 األنطوين، شرهة الطباعة املصرية، مصر، الطبعة الثانية.
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وت، الطبعههههههة الثالثههههههة، بههههههري  -التههههههاريت اليهههههههودي العههههههام. لصههههههابر  عيمههههههة. دار اجليههههههل  ــ 19
 م.1172

تههاريت الديانههة اليهوديههة. حملمههد خليفههة حسهه  أأههد. دار قبههاء، مصههر، الطبعههة األو ،   ــ 20
 م.1111

مد ب  جرير ب  يأيد ب  هثري به  االهب اآلملهي، أبهو جعفهر حملتاريت الرسل وامللو ،   ــ 21
 .هه1917 ،الطبعة الثانية، بريوت ،دار الياث ،هه(919الط ي )املتون: 

ريت الاتههاب املقههدس. هههاري  أرمسههيونل، ترمجههة د. حممههد حههفار، ماتبههة الشههرو  تهها  ــ 22
 م.4919 –ه 1291الدولية، مصر، الطبعة األو ، 

وروبهههرت ه.  ،تهههاريت الاتهههاب املقهههدس منهههذ التاهههوي  وحهههّت اليهههوم. لسهههتي   م. ميلهههر  ــ 23
الطبعههههة  ،القههههاهرة ،وجههههدي وهبههههة. دار الثقافههههة :ولههههيأ وهبههههة ومبشههههارهة :ترمجههههة .هههههوبر
 م.4991، األو 

مرههأ املطبوعهات املسهيهية، -،  بعهة بيهت عنيهاتأمالت يف سفر يشوع لنري روسيي   ــ 24
 م.4999مصر، الطبعة الثانية، 

مرهههأ -تههأمالت يف سههفر يشههوع. لنههري روسههيي . ترمجههة: فخههري لوقهها الههأ . بيههت عينهها  ــ 25
 مقدمة ثروت فؤاد.م. 4992املطبوعات املسيهية، الطبعة الثالثة، 

هثههههري ،  قيهههها أبههههو ةسههههها  احلههههويك، ةشههههراف سههههعد الصههههميل، وعنايههههة تفسههههري ابهههه     ــ 26
 هه.1291أ.د.حامت ب  بشري ب  ياسني. دار اب  اجلوزي، الطبعة األو ، 

التفسهههههري التطبيقهههههي للاتهههههاب املقهههههدس. فريههههها عمهههههل بإشهههههراف د. بهههههروس بهههههارتون و   ــ 27
سهي د.هينيث هانتأر، الطبعهة العربيهة بإشهراف ولهيأ وهبهة و حه ي بطهرس، شهرهة ما

 ميديا، مصر، الطبعة العربية الثانية.
ي. مطبعهههة تهههادرس يعقهههوب ملطههه للقمههه  .تفسهههري العههههد القهههدب تفسهههري سهههفر يشهههوع  ــ 28

 .األنبا رويس بالعباسية، مصر، الطبعة األو 
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، شرهة ههارموين شريل سفر يشوع األرشيدياهون جنيب جرجس، تفسري العهد القدب  ــ 29
 .مصر، الطبعة الثانية -للطباعة، القاهرة

النسهخة اإللايونيهة يف املوقهع الرمسهي  . للقهس أنطونيهوس فاهري.تفسري العهد القدب  ــ 30
  للاتاب املقدس.

حممود مأروعهة، ماتبهة هنهوز املعرفهة، جهدة، الطبعهة .د .التلمود تارك  تعاليم  خفاياه  ــ 31
 .األو 

سههعد بهه  منصههور بهه    .تنقههيح األحههاث للملههل الههثالث. اليهوديههة واملسههيهية واإلسههالم  ــ 32
 .، الطبعة الثانيةهمونة، دار األنصار

دار اليهازوري العلميهة، األردن، الطبعهة  ةبهراهيأ الفهك.د. دينيها . –أثريا  - التوراة تاركيا    ــ 33
 .األو 

 التوراة دراسة و ليل. حملمد شليب شتيوي، ماتبة الفاليل، الاويت، الطبعة األو .  ــ 34
نههاجح املعمههوري، األهليههة  .ديههة: أنسههاقها ووظائفهههاالسههلطة اليهو  -التههوراة السياسههي   ــ 35

 األردن، الطبعة األو . -للنشر والتوزيع، عم ان
. دار الاتاب العررب للطباعهة والنشهر، فؤاد حسنني عليلدهتور ل .التوراة الريواليفية  ــ 36

 .مصر-القاهرة
خالهد الشهيت حسه   :لفرنسي موريس بوهاي، ترمجةل .التوراة واإلجنيل والقرآن والعلأ  ــ 37

 بريوت، الطبعة الثالثة. ،مفيت اجلمهورية اللبنانية، املاتب اإلسالمي
أ.د.ةسههرائيل فنالشههتاي  )بروفسههور ورئههيس  .التههوراة اليهوديههة ماشههوفة علههى حقيقتههها  ــ 38

فيل أشر سيل مان )مؤرا وباحث أمرياي(،  ،قسأ علأ اآلثار يف جامعة تل أبيب(
سههههوريا، الطبعههههة -نشههههر، دمشههههاترمجههههة: سههههعد رسههههتأ، دار حههههفهات للدراسههههات وال

 الرابعة.
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مهد به  جريهر به  يأيهد به  هثهري به  االهب اآلملهي، حمل .جامع البيهان يف تأويهل القهرآن  ــ 39
 ،مؤسسهة الرسهالة .: أأهد حممهد شهاهر قيها .ههه(919أبو جعفهر الطه ي )املتهون: 

 الطبعة األو .
 باههر القههر يب. اجلههامع ألحاههام القههرآن. للقههر يب أبههو عبههد اهلل حممههد بهه  أأههد بهه  أرب  ــ 40

وةبهههراهيأ أ فهههيش، دار الاتهههب املصهههرية، القهههاهرة، الطبعهههة:  ، قيههها: أأهههد الههه دوين
 م.1112 -هه 1912الثانية، 

تقي الدي  أبو العباس أأد ب  عبهد احللهيأ ل .اجلواب الصهيح مل  بدل دي  املسيح  ــ 41
حلنبلهههي القاسهههأ بههه  حممهههد ابههه  تيميهههة احلهههراين ا بههه  عبهههد السهههالم بههه  عبهههد اهلل بههه  أرب

 -عبههد العأيههأ بهه  ةبههراهيأ  - قيهها: علههي بهه  حسهه  . هههه(741الدمشههقي )املتههون: 
 .م1111هه / 1211الطبعة الثانية، رياض، دار العاحمة، ال، أدان ب  حممد

 م.1119، 12، الطبعة 4/171دائرة املعارف ال يطانية   ــ 42
سههلف، الطبعههة . أضههواء السههعود اخللههفد. .اليهوديههة والنصههرانيةدراسههات يف األديههان   ــ 43

 .م4991-ه1247اخلامسة، 
دراسهههات يف اليهوديههههة واملسههههيهية وأديههههان النهههد. د.حممههههد ضههههياء الههههرأ  األعظمههههي،   ــ 44

 .م4919 –ه 1292ماتبة الرشد، الرياض، الطبعة اخلامسة، 
-دراسة يف سفر يشوع ملاسيموس وحفي،  بعة هنيسة السهيدة العهذراء، حمهرم بهك  ــ 45

 .اإلساندرية، الطبعة األو 

 :وسههههى بهههه  ميمههههون القههههر يب األندلسههههي، ترمجههههة النصههههوص الع يههههة. مداللههههة احلههههائري   ــ 46
 .، الطبعة األو حسني أتاي، ماتبة الثقافة الدينية

-عبهههدالفتايل حممهههد ماضهههي، ماتبهههة مهههدبويل، القهههاهرة .الهههدي  والسياسهههة يف ةسهههرائيل  ــ 47
 مصر، الطبعة األو .
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. عاحههرهأ مهه   وي الشههأن األههه  ديهوان املبتههدأ واخلهه  يف تههاريت العههرب وال بههر ومهه   ــ 48
عبهدالرأ  به  حممهد به  حممهد، ابه  خلهدون أبهو زيهد، . تاريت ابه  خلهدوناملعروف ب

دار  .: خليهههههل شههههههادة قيههههها .ههههههه(191ويل الهههههدي  احلضهههههرمي اإلشهههههبيلي )املتهههههون: 
 .م1111 -هه1291الطبعة الثانية،  ،الفار، بريوت

وتقهههدب: د.حسههه  حنفهههي، مراجعهههة: رسهههالة يف الالههههوت والسياسهههة. سهههبينوزا. ترمجهههة   ــ 49
 م.4911د.فؤاد زهريا. جداول للنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األو ، 

الطبعهة  الريهاض، رسائل يف األديان والفهر  واملهذاهب. حممهد احلمهد، دار ابه  خأميهة،  ــ 50
 .71م. ص4991 -ه 1247األو ، 

مهع الانهائس يف . جمللقهس ولهيأ مهار  .السن  القوب يف تفسري أسفار العههد القهدب  ــ 51
 .م1179الشر  األد ، بيوت، 

السهههرية النبويههههة. ابهههه  هشههههام.  قيهههها وضهههبج: مصههههطفى السههههقا، وةبههههراهيأ األبيههههاري،   ــ 52
 –ه 1241لبنهان، الطبعههة السادسههة -وعبهداحلفيمح شههليب.  بعهة دار املعرفههة، بههريوت

 م.4997

.  قيههها وفهرسهههة: عصهههام الصهههبابطي، وحهههازم حممهههد، لنهههوويلشهههريل حههههيح مسهههلأ   ــ 53
 .م1111-ه1211اد عامر. دار احلديث، مصر، الطبعة الثالثة، وعم

 حهيفة اليوم السابع. املوقع اإللايوين.  ــ 54

. حممههد بهه  علههي بهه  حممههد آل عمههر، جملههة البيههان، عقيههدة اليهههود يف الوعههد بفلسههطني  ــ 55
 م.4999 –ه 1242اململاة العربية السعودية، الطبعة األو ، 

ؤاد عبدالباقي، ةخراج وتصهيح: حمب الدي  . الب  حجر.ترقيأ: حممد ففتح الباري  ــ 56
اخلطيههب، مراجعههة: قصههي حمههب الههدي  اخلطيههب. دار الريههان للههياث، مصههر، الطبعههة 

 .م1117-ه1297الثانية، 
فجههر الضههمري. جلههيمس هنههري برسههتد، ترمجههة الههدهتور سههليأ حسهه ، مراجعههة األسههتا    ــ 57

طبعههة األو ، عمههر االسههاندري واألسههتا  علههي أدهههأ، دار مصههر للطباعههة، مصههر، ال
 م.1121
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البهه  حهأم األندلسههي الظههاهري،  قيهها عههادل بهه   .الفصهل يف امللههل واألهههواء والنهههل  ــ 58
 .م4992 –ه 1241، سعد، دار اب  اليثأ، مصر، الطبعة األو 

–دمشهههها -دار القلههههأ حسهههه  ظاظهههها.د. .الفاههههر الههههديك اليهههههودي أ ههههواره ومذاهبهههه   ــ 59
 .م1111 –ه 1249بريوت، الطبعة الرابعة، -الدارالشامية

يف اخلطهههاب واملصهههطلح الصههههيوين، دراسهههة نظريهههة تطبيقيهههة. د.عبهههدالوهاب املسهههريي.   ــ 60
 م.4999 –ه 1242دار الشرو ، مصر، الطبعة األو ، 

مصهههههر، الطبعهههههة التاسهههههعة، -يف ظهههههالل القهههههرآن. سهههههيد قطهههههب، دار الشهههههرو ، القهههههاهرة  ــ 61
 .م1119 –ه 1299

ئههههة التهريهههر: د. بطههههرس قهههاموس الاتههههاب املقهههدس. لنخبههههة مههه  املههههؤلفني. ةشهههراف هي  ــ 62
أ. ةبهههراهيأ مطهههر. جممهههع الانهههائس يف  –د.جهههون الاسهههاندر  مسههه   –عبهههدامللك 

 م.4911الشر  األد ، بريوت، الطبعة اخلامسة عشر، 
تقهههدب: د.حميهههي  زههههي جنيهههب حممهههود،د. :ول وايهههرل ديورانهههت، ترمجهههة .قصهههة احلضهههارة  ــ 63

-جامعههة الههدول العربيههة  -دار اجليههل للطبههع والنشههر والتوزيههع، بههريوت  الههدي  حههابر،
 املنظمة العربية لليبية والثقافة والعلوم تونس. .

. ماتبهة ا لهد العهررب، لرشدي البدراوي ، أنبياء بك ةسرائيل.قص  األنبياء والتاريت  ــ 64
 .م4991الطبعة األو ، 

 قيهههها: عبههههداهلل القاضههههي. دار الاتههههب العلميههههة،  الاامههههل يف التههههاريت  البهههه  األثههههري.  ــ 65
 .م1117-ه1297بعة األو ، بريوت، الط

الاتههههاب املقههههدس. دار الاتههههاب املقههههدس مبصههههر، اإلحههههدار الرابههههع، الطبعههههة السههههابعة   ــ 66
 م.4911

الاتاب املقدس الدراسي. فريا عمل بإشهراف هينيهث ل. بهارهر، ترمجهة: فريها عمهل   ــ 67
مصهر، الطبعهة العربيهة األو ،  -بإشراف ح ي بطرس، شرهة ماسي ميديا، القهاهرة 

 .م4914
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 اتاب املقدس والتاريت. وارنر هيللر.ال  ــ 68

تعريههب: د.شههوقي . هههاثلني م.هنيههون  .الاتههاب املقههدس واملاتشههفات اآلثاريههة احلديثههة  ــ 69
 م.1119،الطبعة األو  ، دمشا،دار اجليل .سليأ زيد -شعث 

القههس  عبههد املسههيح بسههيج أبههو . يتهههدَّى نق ههاده والقههائلني بتهريفهه  الاتههاب املقههدس   ــ 70
 .م4992مصر، الطبعة األو ، ارس األحد بروض الفرج ، مطبعة بيت مد، اخلري

األفريقهي    منظهور الفضل مجال الدي  حممد ب  مارَّم ب  علهي بهربأل .لسان العرب  ــ 71
 م.4999-ه1249املصري األنصاري. دار احلديث، القاهرة، الطبعة األو ، 

الثقافههة  أأههد حممههود هويههدي، دارد. .مههدخل ة  تههاريت نقههد العهههد القههدب وا اهاتهه   ــ 72
 .م4991، العربية، مصر

 –. دار القلهههأ، دمشههها د.حممهههد علهههي البهههار .املهههدخل لدراسهههة التهههوراة والعههههد القهههدب  ــ 73
 .م4911 –ه 1294الثانية،  الدار الشامية، بريوت، الطبعة

مصههر، الطبعهة احلاديههة -حممههد قطهب، دار الشههرو ، القهاهرة .مهذاهب فاريههة معاحهرة  ــ 74
 م.4914عشرة، 

. حممهههد حممهههد حسههه  شهههراب. دار األهليهههة للنشهههر والتوزيهههع. معجهههأ بلهههدان فلسهههطني  ــ 75
 م.4999األردن، الطبعة الثانية،  -عمان

/ ةبههراهيأ مصههطفى ه أأههد الأيههات ه حامههد عبههد القههادر ه  نيلمؤلف.لاملعجههأ الوسههيج  ــ 76
 جممع اللغة العربية. : قيا.دار الدعوة.حممد النجار

النسهخة اإللايونيههة يف  مهي.للقههس أنطونيهوس فه مقهدمات يف أسهفار العههد القهدب.  ــ 77
 املوقع الرمسي للاتاب املقدس.

ملهف ةسرائيهههههل. روجي  جارودي، ترمجة: األستا  الدهتور مصطفى هامل فهودة، دار   ــ 78
 م.1119 –ه 1299مصر، الطبعة األو ، -الشرو ، القاهرة

، بهريوت -امللل والنهل. ألرب الفهتح حممهد به  عبهدالارب الشهرسهتاين. دار ابه  حهأم  ــ 79
 .م4992-ه1241الطبعة األو ، 
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مهه  أيهه  جئنهها. ةسههرائيل قنوهههل. ترمجههة: عمههرو زهريهها. ماتبههة النافههذة، مصههر، الطبعههة   ــ 80
 م.4911األو ، 

 .املنجد يف األعالم  ــ 81
د.ناحهههر القفهههاري، و د.ناحهههر العقهههل، دار   .املهههوجأ يف األديهههان واملهههذاهب املعاحهههرة  ــ 82

 م.4911 -هل 1294ألو ، هنوز ةشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة ا
 املوسوعة احلرة ويايبيديا.  ــ 83
 ، املؤسسهة العربيهة للدراسهات والنشهر السياسة . د. عبد الوهاب الاي هايل ،موسوعة   ــ 84

 .م  1171، األو  الطبعة 
لعبههدالوهاب املسههريي. دار الشههرو ، مصههر ، موسههوعة اليهههود واليهوديههة والصهههيونية   ــ 85

 م.4919الطبعة السادسة، 
سهههيغموند فرويهههد، ترمجهههة: جهههورج  رابيشهههي، دار الطليعهههة للطباعهههة  .والتوحيهههدموسهههى   ــ 86

 م.1111لبنان، الطبعة الرابعة، -والنشر، بريوت
 موقع يوسف زيدان للياث واملخطو ات.  ــ 87
 م.1127ميالد ةسرائيل. وايأمان. باريس، الطبعة الثالثة،   ــ 88

أأههد حجههازي د. .نيههةاليونا -الع انيههة-نقههد التههوراة أسههفار موسههى اخلمسههة، السههامرية  ــ 89
 م.1112 - 1211 ،لبنان، الطبعة األو  -السقا، دار اجليل، بريوت 

ترمجهههة: د.زههههي جنيهههب حممهههود، تقهههدب:  .د.شهههريف حامهههد سهههال .نقهههد العههههد القهههدب  ــ 90
املنظمهههة العربيهههة لليبيهههة  –د.حميهههي الهههدي  حهههابر، دار اجليهههل للطبهههع والنشهههر، بهههريوت 

 والثقافة والعلوم، تونس.
ل مام مشس الدي  حممد ب  أرب بار ب   .يارى يف أجوبة اليهود والنصارىهداية احل  ــ 91

جهههدة، الطبعهههة  ،قهههيأ اجلوزيهههة، عنايهههة مصهههطفى أبهههو النصهههر الشهههليب، ماتبهههة السهههوادي
 م.1117 - ه1211الثالثة 
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الطبعهة مصهر،  -وحي الاتاب املقدس ليوسف رياض. مطبعة اإلخهوة، جأيهرة بهدران  ــ 92
 .م4911األو  

د. هههار  السهههويدان، اإلبهههداع الفاهههري، الاويهههت، الطبعهههة . عة املصهههورةاليههههود املوسهههو   ــ 93
 م.4919 -ه 1291الثالثة 

لبنههههان، -بههههريوت-أ.د. أسههههعد السهههههمراين. دار النفههههائس .اليهوديههههة عقيههههدة وشههههريعة  ــ 94
 م.4991 -هه 1241الطبعة األو  

 اليهودية واليهود. لعلي عبدالواحد وايف. شرهة  ضة مصر، مصر، الطبعة السادسة،  ــ 95
 م.4991

 .م1171، للدهتور أأد شليب. ماتبة النهضة املصرية، الطبعة اخلامسة .اليهودية  ــ 96
 يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب. د.سفر احلوايل.  ــ 97
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Abstract 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Prophets and Messengers, 

Prophet Muhammad and his family and companions. 

This is a letter of introduction for a master's degree in faith, which is entitled "The 

Book of Joshua cash nodal study". 

Travel is the Joshua of the most important books of the Old Testament prophetic 

and historical, and it was an analytical approach in the letter and have cash in case the 

reply. 

And included the message on the front, and the boot, and five chapters, and a 

conclusion. 

Shown in the foreground reasons for choosing the subject, and its importance, and 

the methodology of the study, and the research plan. 

And included the boot on a brief on the names of the Jews, and their history. 

The five chapters on the two sections of each chapter, with the exception of the 

second chapter has involved included three sections, and the finale included on the 

search results and recommendations, and indexes. 

The importance of the Book of Joshua as describes the transmission of the Jews 

from the humiliation and wandering to power and empowerment stage, and the creation 

of the pillars of the first independent state for the Jews, is the Book of Joshua model 

first practical application to achieve the promise to possess the Promised Land, and still 

is accredited by the Jews to this day how to deal with the offender, and is legitimate 

justification on which the Jews to dye their crimes and genocide by them 

sympathetically divine legitimacy. 
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